
 
Route: 2 
Afstand: 5 kilometer 
 

1. Vertrek vanuit Vivent De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85 
2. Steek Klokkenlaan over 
3. Ga na 90 meter rechtsaf om op Klokkenlaan te blijven, hierbij steekt u de weg over om de 

doorgaande weg te blijven volgen 
4. Na 400 meter een flauwe bocht naar rechts bij de Bokkelaren. Hier dient u Bokkelaren over 

te steken 
5. Loop over het voetpad onder de snelweg (A59) door, onder het viaduct door, 220 meter 
6. Na 220 gaat u linksaf het park in, Burgermeester van 

Zwietenpad 
7. Wanneer u de Y-splitsing tegenkomt, houd hier rechts aan 
8. Steek het riviertje over en ga hier naar rechts 
9. Ga de tweede mogelijkheid rechtsaf 
10. Na 60 meter, gaat u wederom bij de Y-splitsing rechtsaf 
11. Hou links aan, zodat de Noorderplas aan uw linkerzijde blijft 
12. Na 100 meter gaat u op Polsbroek, linksaf 
13. Blijf Polsbroek volgen en steek het water over 
14. Blijf de weg volgen en steek het water nogmaals over 
15. Bij de Y-splitsing, hou links aan 
16. Bij het kruispunt, ga linksaf 
17. Bij de T-splitsing gaat u wederom linksaf 
18. De eerstvolgende 5 T-splitsingen houdt u links aan en blijft u de weg volgen. U komt nu bij de 

laatste T-splitsing, u kunt nu de keuze maken om linksaf (lange route) of rechtsaf (verkorte 
route) te gaan 

 
Indien u voor links kiest (lange route) 

  Zie stap 20 
 

Indien u voor rechts kiest (verkorte route) 
U bent rechtsaf gegaan, ga bij de volgende T-splitsing linksaf, Burgermeester van 
Zwietenpad op, blijf vanuit hier de weg volgen 
Zie stap 26 

 
19. Bij de Y-splitsing, houd links aan (grote bocht), dit pad ligt het dichtst bij de Noorderplas 
20. Blijf de weg volgen en ga bij de tweede Y-splitsing naar rechts 
21. Ga de tweede mogelijkheid naar rechts 
22. U komt bij een T-splitsing, ga hierbij naar links 
23. Ga de eerste mogelijkheid, bij de Y-splitsing, naar rechts 
24. Blijf de weg volgen en ga bij de T-splitsing naar links, Burgermeester van Zwietenpad op 
25. Bij de Y-splitsing houdt u rechts aan om de weg te blijven volgen 
26. Ga bij Polsbroek, T-splitsing, rechtsaf 
27. Ga wederom onder het viaduct door en blijf de weg volgen 
28. Wanneer het fietspad parallel aan de weg gaat lopen, Bokkelaren, steekt u over 
29. Blijf de Klokkenlaan volgen en loop terug naar Vivent De Hooghe Clock 

 

  

Afbeelding 1 



 
 

 

 

 

 

 

Routes 1 t/m 3 kunt u ophalen bij Vivent De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85 

Routes 4 t/m 6 kunt u ophalen bij Woonzorgcentrum Noorderkroon, Manis Krijgsmanhof 71 

Routes 7 t/m 9 kunt u ophalen bij Noorderpoort Samen Doen, Het Wielsem 21 

 

 


