
 

Routebeschrijving Stadsdennen - Frankrijk 
Voor de routebeschrijving starten we op de hoek van de Stationslaan en Wilhelminalaan. 
 

• Loop naar het noorden richting  de rotonde.     300 m 

• Sla rechtsaf op de rotonde naar de Verkeersweg.     25 m 

• Loop via de ventweg in noordoostelijke richting naar de volgende rotonde. 600 m 

• Sla linksaf op de rotonde richting de Selhorstweg.     110 m  

• Loop naar het noordwesten op de Selhorstweg, sla na 52 m rechtsaf 52 m 

naar de Stadsdennenweg.        

• Loop via de Stadsdennenweg richting de Hierdensweg.   270 m 

• Sla rechtsaf naar het einde van de Hierdenseweg.     500 m 

• Neem op de rotonde de derde afslag naar de Newtonweg.    150 m 

• Loop 37 meter op de Newtonweg om daarna rechtsaf te slaan richting  37 m 

het Oosteinde.  

• Vervolg je weg richting de voetgangerstunnel naar het Kwekerspad.  270 m 

• Vervolg je weg over de Boomkamp.      400 m 

• Sla rechtsaf naar de Krommekamp.       210 m 

• Sla linksaf naar de Frankenskamp en vervolg je weg    140 m 

naar het Frankenspad. 

• Sla rechtsaf naar het Frankenspad.      130 m 

• Sla linksaf om op het Frankenspad te blijven en vervolg je weg   220 m 

naar de Elsweg. 

• Sla rechtsaf naar de Elsweg.        240 m 

• Sla linksaf naar het Vlasakkerpad richting de Vondellaan.   92 m 

• Loop naar het westen op de Vondellaan.      160 m 

• Sla linksaf naar de Anne Franklaan.      120 m  

• Loop naar het zuiden op de Anne Franklaan en sla rechtsaf naar   110 m 

de Aagje Dekenlaan      

• Loop naar het westen op de Aagje Dekenlaan, richting de Anna   20 m 

Blamanlaan.   

• Vervolg je weg over het Vondelpad      500 m 

• Sla rechtsaf naar het Albert Verweyplein richting de Vondellaan  200 m 

• Sla linksaf naar de Vondellaan richting de rotonde.     350 m 

• Neem op de rotonde de tweede afslag naar de Parkweg.    50 m 

• Sla linksaf naar het Sypelpad .      250 m 

• Sla linksaf naar de Sypel.       54 m 

• Loop naar het zuiden op de Sypel richting de Badweg.   140 m 

• De Sypel draait naar rechts en wordt de Wilhelminalaan,   350 m 

vervolg je weg op de Wilhelminalaan.  

• Je bent nu weer terug op de plek waar we gestart zijn.  

    

 

 


