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

10 Km, Donderdag 09 juni 2022, Start 18.00 uur
Vanuit Dijckstate rechtsaf Marijkelaan op. Linksaf bij
Kievitlaan. Bij Dierenriem linksaf en direct rechtsaf
Planetenlaan in. Bij bocht naar links rechtsaf fietspad op. Aan
het eind na tunneltje linksaf ventweg volgen. Bij
Beukenburgerlaan rechtsaf. Na 2e slagboom, bij huisnummer
64 linksaf = Leyensepad. Na slagboom en huisnummer 62
linksaf = Eijkensteinselaan (Natuurgebied De Leyen). Aan het
eind Provinciale Weg oversteken en rechtdoor =
Eijkensteinsesteeg (Natuurgebied Ridderoordse Bos). Bij
driesprong links aanhouden langs huisnummer 266. Volg dit
pad met een bocht naar rechts. Aan het eind linksaf
Dorpsweg (links lopen). Linksaf Kon. Julianalaan in. En
rechtsaf Marijkelaan naar eindpunt Dijckstate.

5 Km, Donderdag 09 juni 2022, Start 18.15 uur
Vanuit Dijckstate rechtsaf Marijkelaan op. Bij
Kievitlaan linksaf, rechtsaf Leeuweriklaan.
Linksaf Sperwerlaan en rechtsaf Bereklauw.
Rechtuit tot einde en linksaf Dierenriem.
Rechtsaf Vogelwikke in en deze volgen met
bocht naar links, rechts en weer links. Rechtsaf
Planetenlaan en deze volgen met bocht naar
links. Aan het eind linksaf voetpad op. Deze
gaat over in Jupiterhof. Rechtsaf Melkweg en
rechtsaf Sterrenlaan, rechts aanhouden. Aan
het eind linksaf Prinsenlaan in, gaat over in
Kon. Julianalaan. Bij Pr. Beatrixlaan links en bij
Pr. Bernhardlaan rechts. Aan het eind linksaf
Dorpsweg. Bij Dierenriem linksaf. Linksaf bij
Distelvink en deze volgen met bocht naar links
en rechts. Bij Braamsluiper linksaf. Rechtsaf bij
Boomklever en rechtsaf Graspieper. Deze volgen met bocht naar links en rechts en aan het eind
linksaf Nachtegaallaan. Direct rechtsaf Merellaan in. Bij Dijckstate linksaf door de hekken naar
eindpunt in 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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