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 Na alweer twee dagen gelopen te hebben gaan we weer vrolijk van start! 

 Verlaat de sportvelden via de parkeerplaats. 

 Steek bij de verkeersregelaar over. Ga vervolgens rechtsaf op de Asserstraat 

richting de brink. 

 Loop richting de brink steek over en sla links af. 

 Loop vervolgens richting de kerk en sla rechtsaf de Schoolstraat in. Hier kunt u 

nog genieten van een oud stukje gieten. 

 Steek vanaf de Schoolstraat het kruispunt over richting Bonnen. 

 Loop vervolgens richting de Bonnerschool. Hier kunt je genieten van een mooi oer 

Drents hunebed.  

 Sla na de bonnenschool linksaf De Bonne in. 

 Loop de Bonne af en ga aan het einde van het fietspad rechtsaf de Hondsrugweg 

op en geniet van het mooie uitzicht wat de hondsrug u te bieden heeft. 

 Aan het eind van de Hondsrugweg sla je linksaf de Oude Wildervanksterweg op. 

  Ga bij het eerste fietspad recht en steek vervolgens de Spekstoep over bij de 

verkeersregelaar. 

 Vervolg het fietspad richting de oude Groningerweg bij de t splitsing van het 

fietspad gaat je vervolgens Linkaf. 

 Steek vervolgens de Oude Groningerweg over naar de Julianalaan. 

 Sla vervolgens rechtsaf de Chrispienen in. Loop deze uit en vervolg de weg door 

de Wilkerweg. 

 Aan het eind van de Wilkerweg ga je Linksaf de Waardellaan in. 

 Na de waardeellaan te hebben overwonnen slaan we Linksaf de Stokleggingslaan 

in.  

Hierbij mag een bezoek worden gebracht aan het mooi verbouwde dr. Nassau 

college. 

 Na het bezoek aan het dr. Nassau college vervolgen we de weg weer via de 

stokleggingslaan. 

 Ga bij het verlaten van het schoolplein rechtsaf. Om vervolgens de kruising over 

te steken naar de Landspoelen. Ga op de Landspoelen linksaf (met de bocht mee) 

en vervolgens rechtsaf het Schultepad in. 

 Aan het eind van het Schultepad gaan we rechtsaf de Julianalaan in. 

 Steek vervolgens aan het eind van de Julianalaan over naar de Spiekersteeg. 

 Loop richting de parkeerplaatsen van de voetbalvelden en steek weer over bij de 

verkeersregelaar. 

 Na weer een succesvolle 5 km kan iedereen lekker onder de wol om morgen weer 

fris en fruitig aan de start te verschijnen voor weer de laatste dag. 

 

 

 

 


