
 

Routebeschrijving Stadsweiden - Slingerbos 
Voor de routebeschrijving starten we op de hoek van de Stationslaan en het Stationsplein. 
 

• Loop over het stationsplein met de bocht mee naar rechts richting Westeinde. 140m 

• Sla linksaf naar het Westeinde en loop onder de tunnel.   260 m 

• Vervolg je weg over het fietspad.      215 m 

• Sla rechtsaf naar de Churchilllaan.       

• Loop naar het westen op de Churchilllaan richting de Eisenhowerlaan.  430 m 

• Sla na 90 meter op de Eisenhowerlaan rechtsaf naar de Kennedylaan.  90 m 

• Loop naar het zuiden op de Kennedylaan, richting de Beneluxlaan.  215 m 

• Sla rechtsaf naar de Beneluxlaan, loop naar het zuiden en volg de   410 m 

Beneluxlaan tot aan het Beneluxpad.       

• Sla rechtsaf naar het Beneluxpad.  

• Loop naar het zuiden op het Beneluxpad.     325 m 

• Sla linksaf naar de Weisteeg.       49 m 

• Sla linksaf naar de  Chopindreef.      47 m 

• Weg vervolgen naar het Drielandenpad. Loop in noordelijke richting   400 m 

op het Drielandenpad richting de Stadswei.     

• Sla linksaf naar het Veldkerspad.       150 m 

• Loop naar het noordwesten op het Veldkerspad richting de Pijlkruidmeen. 120 m 

• Sla rechtsaf naar het Ijsselmeerpad.      90 m 

• Sla linksaf naar de Klaproosmeen.      120 m 

• Loop naar het noordoosten op de Klaproosmeen, richting de achterste wei. 31 m 

• Sla rechtsaf om op de Klaproosmeen te blijven.     61 m 

• Sla linksaf naar het Weipad.       100 m 

• Sla linksaf naar het Zuiderzeepad.      140 m 

• Loop naar het noordwesten op het Zuiderzeepad richting het Blankenhampad 290 m 

• Sla rechtsaf naar de Mastmeen.      37 m 

• Loop naar het noordoosten op de Mastmeen richting de Kielmeen.  89 m 

• Sla linkaf naar de Schippersmeen.      110  m 

• Flauwe bocht naar rechts om op de schippersmeen te blijven.   190 m 

• Flauwe bocht naar links naar de Zeilmeen.     130 m 

• Ga rechtdoor op het Vittepad.       19 m 

• Ga rechtdoor op de Skanormeen.      64 m 

• Loop naar het noordoosten op de Skanormeen, richting de Revalmeen.  19 m 

• Sla linksaf naar de Revalmeen.       27 m 

• Sla rechtsaf naar de Hanzemeen.      74 m 

• Sla linksaf om op de Hanzemeen te blijven.     19 m 

• Sla rechtsaf om op de Hanzemeen te blijven.     68 m 

• Sla linksaf naar de Emdenmeen.      13 m 

• Sla rechtsaf.         71 m 



 

 

• Sla linksaf.         400 m 

• Loop naar het noordoosten richting de Smeepoortstraat.   17 m 

• Sla rechtsaf naar de Smeepoortstraat (loop aan de oostkant   120 m 

van de Stationslaan).      

• Weg vervolgen naar de Stationslaan.      550 m 

• Neem op de rotonde de tweede afslag (let op, loop vanaf hier aan de   54 m 

westzijde van de Stationslaan). 

• Loop naar het zuidoosten over de Stationslaan richting het Stationsplein. 300 m 

 


