AVONDVIERDAAGSE
MAARTENSDIJK 07 t/m 10 juni 2022
GEORGANISEERD DOOR DE STICHT GOOISE WANDELSPORT BOND

10 Km, Dinsdag 07 juni 2022, Start 18.00 uur
Vanuit Dijckstate rechtsaf Marijkelaan op. Bij kruising met Kievitlaan
linksaf. Rechtdoor langs bejaardenwoningencomplex Toutenburg.
Bij de kruising met de Dierenriem linksaf en direct rechtsaf
Planetenlaan in. In de bocht rechtsaf het fietspad (=Oostveensepad)
volgen. Tunnel onder de provinciale weg doorgaan. Linksaf
tegenover huisnr. 56. Rechtsaf huisnr 68. Fietspad naar Groenekan
(=Lindenlaan) volgen. Bij hockeyvelden links aanhouden
Voordaansepad in. Aan het einde rechtsaf de Vijverlaan op.
Vijverlaan naar links volgen en aan het einde linksaf de Kastanjelaan
op. Aan het eind Groenekanseweg op (oversteken en links op het
voetpad gaan lopen). Aan het einde linksaf en bij de verkeerslichten
Kon. Wilhelminaweg oversteken. Rechtsaf en even later rechts
aanhouden Groenedijksepad op. Groenedijksepad rechtdoor
vervolgen ook als het Geldersepad naar links afbuigt. Aan het eind
rechtsaf Achterweteringseweg (links gaan lopen). Aan het eind bij
rotonde Kon. Wilhelminaweg oversteken en linksaf fietspad op. Bij rotonde rechtsaf (rechts blijven
lopen) en Dorpsweg volgen. Bij Nachtegaallaan rechtsaf. Bij zebrapad Nachtegaallaan oversteken en
rechtdoor Merellaan in. Tussen hekken door naar eindpunt Dijckstate.

5 km, Dinsdag 07 juni 2022, Start 18.15 uur

Vanuit Dijckstate linksaf Prinses Marijkelaan op. Rechtsaf
Prins Bernhardlaan in. Rechtsaf Spechtlaan. Linksaf
Fazantlaan. Rechtsaf Valklaan. Linksaf Kievitlaan. Linksaf
Toutenburgerlaan in en deze volgen met bocht naarrechts.
Linksaf Windvang, rechtdoor Korenmolen in. Bij
Bovenkruier rechtsaf tussen paaltjes door. Na paaltjes
Bovenkruier naar links en vervolgens naar rechts volgen.
Aan het eind linksaf Melkweg. Rechtsaf bij Drakensteyn en
aan het eind rechtdoor tot Prinsenlaan. Hier linksaf en bij
Prinses Marijkelaan linksaf. Rechtsaf Willem de Zwijgerlaan
in en aan het eind linksaf Prinses Margrietlaan. Bij Prins
Bernhardlaan rechtsaf. Rechtsaf Prinses Beatrixlaan en linksaf bij Koningin Julianalaan. Aan het eind
linksaf Dorpsweg en weer linksaf Molenweg in. Bij Doctor Steylingweg rechtsaf en aan het eind
linksaf Dorpsweg. Linksaf bij Nachtegaallaan en rechtsaf Graspieper. Deze volgen met bocht naar
links en rechts Linksaf Boomklever direct daarna links aanhouden en Braamsluiper in. Aan het eind
rechtsaf Distelvink en deze naar rechts volgen tot Dierenriem. Hier linksaf en bij Hondsdraf linksaf.
Rechtdoor Wolfsmelk in en bij Bereklauw rechtsaf. Linksaf Sperwerlaan. Rechtsaf Leeuweriklaan. Aan
het eind linksaf Kievitlaan, bij Prinses Marijkelaan rechtsaf naar eindpunt Dijckstate.

Loop op het voetpad, anders rechts van de weg (tenzij anders vermeld)
- Meldt u altijd aan en af in Dijckstate aan het begin en einde van de tocht
- Gooi afval in de te verkrijgen zakken
De organisatie is steeds bereikbaar in Dijckstate, mobiel 06-33565299 of
www.avdmaartensdijk.nl
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