
2019 - A4D Ens - 5KM - Donderdag
https://www.strava.com/routes/18502724

5,52km
Afstand

19m
Hoogtetoename

Weg
Type hardloopsessie

Ges. beweegtijd: 34G22

Routesuggesties kunnen incompleet en/of incorrect zijn en
kunnen over privéterrein of moeilijk begaanbaar of gevaarlijk
terrein lopen. Beoordeel zelf of wegen of paden veilig zijn en
houd je aan de verkeersregels en wetten met betrekking tot
eigendom. Ges. beweegtijd op basis van je gemid. tempo van
6G13/km gedurende de afgelopen 4 weken
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Kaartgegevens ©2019 GoogleEen kaartfout rapporteren

RA rechtsaf
LA linksaf
RD rechtdoor

- Start Basisschool ’t Lichtschip
- RA Sportweg en dan LA E.P. Seidelstraat
- RA 1ste bospad in.
- 1ste bospad RA en daarna weer  het 1ste bospad LA. 
Bij de splitsing  van de bospaden ga je RA naar de 
Drietorensweg. (let op de pijlen)
- LA Drietorensweg
- Schuin oversteken naar het wandelpad / kabouterpad.
- Bij alle drie de spiltsingen houdt je rechts aan.
- RA Noordervel en direct Ra Oogstveld. 
- RA Kiemveld, RA Oogstveld.
- RA naar Zuidberg en dan voor Zuidberg langs.
- La Noorderveld volgen, Ra Middenveld en Ra naar deur 
nummer 10.
- Hier ga je het pand van Zuidberg naar binnen en volg je 
de route  in het pand.
- Zodra je weer buiten bent ga je 2 keer LA, bij deur 
nummer 7 ga je naar binnen.
- Volg de route in het pand en bij deur nummer 5 gaan we 
naar buiten.
- LA Buitenveld (zuidberglaan) en dan RA naar de 
waterkant
- RA het Bruggetje over en dan La het fietspad, 
Kamperweg volgen
- De rontonde bij het Wapen van Ens oversteken en 
direct LA
- RA naar de waterkant La A. Bockholtstraat
-  1 ste paadje Rechtsaf langs basisschool de Horizon.
- LA p Ameliusstraat
- Weg oversteken en de P.A. Straat vervolgen  
- La De Zuidert, Ra G.j. Gillotstraat
- RA Stalijnstraat
- RD Baan oversteken en LA  E.P. Seidelstraat in.
- Direct Ra langs de sporthal (let op de pijl) 
- Je volgt het verharde pad totaan het hoofdveld, (let op 
de pijl) en aan het einde ga je LA naar de E.P. 
Seidelstraat.
- Oversteken bij de E.P.  Seidelstraat en dan La 
Sportweg. 
- Finish bij basisschool ’t Lichtschip. Jullie hebben 5,3 
kilometer gelopen.


