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.

Derde avond.

1.

Start: l.a. Breedelaan

26.

bij einde links aanhouden asfaltweg

2.

r.d. fietspad en r.d. Van Doornstraat

3.

bij einde l.a. Van Aostastraat

27.

r.d. bospad vervolgen

4.

r.a. Heerenweg

28.

bij open gedeelte r.d. bospad vervolgen

5.

r.d. langs Witte Kerk

29.

1e bos pad r.a.

6.

bij restaurant Spijkers l.a. parkeerterrein

30.

l.a. fietspad (Westerweg) en daarna r.a.

oversteken

(Schoollaan)

Kerkelaan spoorbaan oversteken

7.

r.a. fiets/voetpad langs theater De Beun

8.

Kerkelaan oversteken en r.d. fietspad in

9.

Na ca. 50 mtr op splitsing schuin links

32.

l.a. Jan Boltenhof

aanhouden langs veldje

33.

r.a. brug over en r.d. Jan Schuijtlaan

r.a op grote kruising (Kraaienlaan),

34.

l.a. voetpad langs De Dors

asfaltfietspad oversteken en r.d.

35.

l.a. Laan van Muijs

11.

op viersprong l.a. bospad langs speelveld

36.

r.a. De Blomhof

12.

na Katteberg r.d. bospad vervolgen

37.

l.a. Bayershoffweg

13.

asfaltweg oversteken en r.d.

38.

r.a. Arklaan

14.

bij einde r.d. Blinkenlaan

39.

einde l.a. Fontuin Verschuirlaan

15.

eerste weg l.a. Spokenboschlaan

40.

r.d. langs grasveld

16.

r.a. van Foreestlaan en l.a. brug over

41.

r.d. voetpad

17.

r.a. fietspad

42.

oversteken l.a. Westerweg,

18.

na tunneltje 1e zijpad l.a.

43.

r.a. Schuine Hondsbosschelaan

19.

l.a. Oranjelaan, zijstraat rechts negeren

44.

na spoorbaan r.d. Schuine Hondsbosschelaan

20.

de weg naar rechts vervolgen en r.d. op

10.

31.

einde voetpad oversteken en Belislaan
vervolgen

vervolgen

viersprong Oranjelaan

45.

r.a. Holleweg

21.

op T-splitsing r.d. Clauslaan

46.

1e weg l.a. Ter Coulsterlaan

22.

r.d. weg oversteken en Westerweg in

47.

na oversteek Heerenweg r.a. voetpad

23.

na viaduct l.a. Rector Frederiklaan

48.

l.a. Breedelaan (zijweg rechts negeren)

24.

r.a. Zanderslootweg

49.

na bocht naar rechts finish.

25.

eerste bospad r.a. en l.aanh langs
weiland/ijsbaan

