
 
Route: 6 
Afstand: 7 kilometer 
 

1. Vertrek vanuit Woonzorgcentrum Noorderkroon, Manis Krijgsmanhof 71 
2. U staat met uw rug naar Woonzorgcentrum Noorderkroon. Volg de weg naar links 
3. Ga na 30 meter linksaf naar Manis Krijgsmanhof 
4. Ga na 35 meter linksaf naar De Diepte 
5. Ga na 100 meter bij de T-splitsing linksaf 
6. Steek het water over en ga bij de Y-splitsing rechtsaf 
7. Blijf de doorgaande weg voor 650 meter volgen (Donkse Dreef) tot u zich bij een rotonde 

begeeft 
8. Neem de tweede afslag bij de rotonde 
9. Ga bij de Y-splitsing linksaf richting Rompertdreef 
10. Ga na 50 meter rechtsaf het fietspad in 
11. Blijf het pad 400 meter volgen totdat u bij Klokkenlaan bent 
12. Ga rechtsaf bij de Y-splitsing en volg de doorgaande weg 
13. Daar waar het fietspad zich scheidt van de doorgaande weg, volgt u het fietspad. Hiervoor 

moet u de weg oversteken 
14. Loop onder de snelweg (A59) door en volg het pad totdat u zich bij een bruggetje bevindt. De 

Noorderplas bevindt zich continue aan uw linkerzijde 
15. Steek het bruggetje over en blijf de weg volgen. U zult een tweede bruggetje vinden. Deze 

steekt u ook over en u blijft de weg volgen 
16. Blijf het pad volgen, waarbij de Noorderplas zich aan uw linkerzijde begeeft 
17. Bij de zesde T-splitsing gaat u linksaf, waarbij de Noorderplas zich nog steeds aan uw 

linkerzijde begeeft 
18. Bij de tweede T-splitsing gaat u rechtsaf, richting de speeltuin 
19. U gaat bij de derde afslag rechtsaf (tegen de klok in) en steekt het water daarbij over 
20. U blijft het pad in het park volgen totdat u zich bij de verharde weg begeeft (Polsbroek). Hier 

gaat u rechtsaf richting de snelweg 
21. Loop onder de snelweg door. Bij de T-splitsing gaat u linksaf richting Zesde Morgen 
22. Volg het fietspad voor 400 meter en volg hierna het doorgaande pad (Zesde Morgen) 
23. Ga bij de Y-splitsing linksaf richting Tweede Morgendreef en blijf de doorgaande weg volgen 
24. Ga na 200 meter linksaf richting Vierde Morgendreef 
25. Neem op de rotonde de tweede afslag 
26. Blijf de doorgaande weg voor 700 meter volgen 
27. Ga bij de Y-splitsing linksaf, waarbij u het water oversteekt  
28. Ga bij de T-splitsing rechtsaf om op De Diepte te blijven 
29. Blijf de weg volgen en ga bij de Y-splitsing rechtsaf 
30. Ga bij de T-splitsing rechtsaf en loop terug naar Woonzorgcentrum Noorderkroon 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


