
2019 - A4D Ens - 10KM - Dinsdag
https://www.strava.com/routes/18502546

9,90km
Afstand

14m
Hoogtetoename

Weg
Type hardloopsessie

Ges. beweegtijd: 1F01F36
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Kaartgegevens ©2019 GoogleEen kaartfout rapporteren

RA   rechtsaf        
LA   linksaf        
RD   rechtdoor

 
- Start basisschool ’t Lichtschip                 
- RA Sportweg.
- RA E.P. Seidelstraat.
- RA Baan direct LA Zebrapad oversteken.
- LA Fietspad Oostereind volgen.
- RA Drietorensweg
- LA Anemoon en direct LA Chrysant.
- Je loopt RD Naar het voetpad. Dit voetpad volg je 
tot het einde.
- RD Langs de schuurtjes met nummers 9,8 en 2
- RD Lelyhof
- LA Anemoon.
- LA drietorensweg, je loopt helemaal door tot aan de 
ingang van Kwekerij Baas , nummer 38, daar ga je 
RA en volg je de route door de kassen van Kwekerij 
Baas. 
- Jullie verlaten Kwekerij Baas door deur nummer 10.
- LA Enserweg
- RA Enserdwarsweg
- RA Fietspad Kamerweg
- RD naar de rotonde bij ’t wapen van Ens, 
oversteken en fietspad volgen naar het groene 
bruggetje
- RA bruggetje over en RA Waterkant
- RD naar het zebrapad Baan, en deze oversteken.
- RD waterkant
- RA Bospaadje (let op pijl) dit paadje volgen totaan 
de Enserweg / Zoudenbalchstraat
- Enserweg / Zoudenbalchstraat oversteken, paadje 
volgen naar de begraafplaats.
- Poortje door en dan RA Fietspad (let op de pijl)
- Volgen totaan de Drietorensweg en daar LA.
- RD naar de rotonde  Oostereind /Zuiderringweg, 
oversteken en de Drietorensweg vervolgen.
- RD lopen en bij de E.P. Seidelstraat LA.
- RA Lichtwachter en 2 de paadje RA (let op de pijl)
- RA paadje naar het kabouterpad, bij de splitsing 
links aanhouden, richting de volkstuin.
- RA het bruggetje over en langs de volkstuin lopen.
- LA Kiemveld en LA Oogstveld
- LA het Noord , deze loop je helemaal RD naar de 
Kruisstraat (let op de Pijl) 
- LA Kruisstraat en RA A. Collijnstraat
- RA Sportweg, Finish basisschool ’t Lichtschip, jullie 
hebben 9,8 kilometer gelopen.




