
 
Route: 9 
Afstand: 7 kilometer 
 

1. Vertrek vanuit Noorderpoort Samen Doen, Het Wielsem 21  
2. Verlaat de Noorderpoort naar rechts. U bevindt zich nu op Het Wielsem. Ga rechtsaf om op 

Het Wielsem te blijven. Volg de weg 
3. Bij het kruispunt van de grote weg (Hambakenweg) gaat u rechtsaf 
4. Wanneer u aan de linkerkant van de weg een bushalte ziet (vóór tankstation Tango), gaat u 

rechtsaf het pad op. U bevindt zich nu aan de Noorderplas. Ga linksaf om de weg hierlangs te 
volgen. 

5. Volg het pad totdat u voor de tweede keer over een brug heen gelopen bent. Wanneer u het 
2e bruggetje overgestoken hebt, gaat u linksaf 

6. Blijf de weg volgen. U steekt hierbij een riviertje over. Wanneer u bij het 2e riviertje aankomt 
gaat u rechtsaf om op Sluisweg te komen 

7. Blijf de weg volgen. De naam van de weg verandert naar De Saren 
8. Ga bij het eerste kruispunt (voorbij de voetbalvelden) rechtsaf om op Aalstweg te komen. 

Volg de Aalstweg en steek het riviertje over 
9. Ga bij het kruispunt “rechtdoor” om op het pad (Eimeren) te komen. Volg het pad totdat u 

zich weer bij de Noorderplas bevindt 
10. Ga bij de T-splitsing linksaf en volg de weg onder het viaduct door 
11. Wanneer het fietspad zich weer naast de openbare weg begeeft steekt u de weg over 
12. Nadat u de weg overgestoken heeft gaat u rechtsaf om op De Bokkelaren te komen 
13. Ga bij de laatste T-splitsing linksaf en loop terug naar Noorderpoort Samen Doen  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


