Parcoursbeschrijving Avondvierdaagse Heiloo 2019
Waar het parcours met pijlen wordt aangegeven, volg dan de pijl met de gele band.

Startlokaal: Basisschool St. Radboud
Stichting A4D Heiloo 06 – 126 19796

10 km.

Tweede avond.

1.

Start: l.a. Breedelaan

18.

r.a. na het hek “prive-terrein” bospad

2.

r.d. fietspad en na hertenkamp r.a. Ter

19.

l.a. op T-kruising Blauw en Rode pijl

Coulsterlaan
3.

na oversteek r.a. voetpad langs

volgen
20.

Kennemerstraatweg
4.

5.

6.

Rode pijl

l.a. bij verkeerslichten Kanaalweg,

21.

l.a einde Deelenslaantje en r.a. voor hek

linkerzijde

22.

l.a. Laan van Zeeman

r.d. viaduct A9 over en fietspad blijven

23.

r.d. Groot Barlaken

volgen

24.

1e weg l.a. De Oostkanter

fietspad naar links blijven volgen en 1e

25.

r.d. grasveld over en bij hek r.a. langs

kruising r.a. De Droogmakerij
7.

l.a. 1e fietspad, Boekelemeerweg

8.

r.d. Fluorietweg oversteken en fietspad
vervolgen

9.

10.

r.d. Blauw en Rode pijl en L.a Blauw en

water aan linkerzijde blijven volgen
26.

r.a. op einde en r.d. brug over en R-aanh
richting weg

27.

l.a. 1e bospad (na 50 meter) en r.d. De

r.d. De Karremal vervolgen en l.a. Groot
Barlaken

Toermalijnstraat oversteken Eco-zone

28.

r.a. De Nieuwe Plantagie

Boekelermeer

29.

l.a. brug over en l.aanh. op Y-splitsing

r.a. 1e pad en volgende kruising links

30.

l.a. door hekjes en r.a. ter Coulster

aanhouden

31.

bij oversteekplaats Kennemerstraatweg

11.

r.a. T-kruising en r.a. op einde

oversteken

12.

bij einde l.a. Nijenburgerweg viaduct over

32.

l.a. voetpad langs Kennemerstraatweg

13.

na 2x een bocht l.a. brede bosweg in

33.

r.a. Slimpad

14.

voor hekwerk r.a. breed pad naar

34.

na bocht naar links r.a. fietspad in

Kennemerstraatweg

35.

op viersprong l.a. fietspad

15.

l.a. fietspad langs Kennemerstraatweg

36.

bij einde r.d. naar finish

16.

l.a. 1e brede pad, door hek

17.

r.d. brede pad vervolgen

