
 

 

Route Appelhof - 5km 
Maandag 30 mei 2022 
Vertrek 18:30 uur  

Wandelaars, graag zoveel mogelijk links van de weg lopen en daar, waar mogelijk is, gebruik maken 
van fietspaden of secundaire wegen. Er mogen niet meer dan 2 personen naast elkaar lopen.  

1. Via parkeerplaats vv Harkstede lopen naar de Hamweg. Daar linksaf.  
2. Rechtsaf de Schout Poelmanweg nemen.  
3. Vóór de bocht, rechts aanhouden. 
4. Na het huis met de blauwe tuinhekjes linksaf en ‘bospaadje’ op.  
5. Bij de weg rechtdoor weg vervolgen.  
6. Het parkeerplein schuin oversteken en het ‘grind’ voetpad nemen.  
7. Hoofdweg oversteken. 
8. Onder de Appelhof door rechts aanhouden.  
9. Rechtsaf de Kloostersingel in.  
10. Einde Kloostersingel linksaf de Hora Siccamalaan in.  
11. Rechtsaf het voetpad op de Dorpshuisweg nemen.  
12. Linksaf de Laan der Kruisheren op. 
13. Bij de glasbak rechtsaf langs het water lopen.  
14. Linksaf de brug over.  
15. Eerste weg rechtsaf nemen, dit is de Johan Rengerssingel.  
16. Voor Borchrijk langs en weg vervolgen.  
17. Eerste rechtsaf de fietsbrug over.  
18. Na de fietsbrug rechtsaf.  
19. Rechts aanhouden en voorbij nummer 32 afstempelen en pauze.  
20. Weg vervolgen en einde rechtsaf.  
21. De brug over en rechtsaf Laan de Kruisheren op. 
22. Eerste weg linksaf De Priorij nemen.  
23. Vóór huisnummer 1 rechtsaf het voetpad op.  
24. Via parkeerplaats voetpad op en om het schoolplein van de Driespan heen richting de 

Zwaaikom. 
25. Voetpad langs Het Hertenkamp en weide Kinderboerderij.  
26. Voor de Appelhof rechts het voetpad volgen naar de Hoofdweg.  
27. Oversteken en linksaf.  
28. Na 10 meter rechtsaf Donkerslaan op.  
29. Eind Donkerslaan rechtsaf de Hamweg op.  
30. Via de hoofdingang van vv Harkstede weer terug naar het startpunt.  
31. Vergeet niet af te stempelen bij de finish! 

 

 
 

Bij problemen bellen: 06-49182961 
Er is EHBO aanwezig!    
Deelname is op eigen risico!                                                                                                 

De Avond4daagse wordt mede mogelijk gemaakt door:  
COOP van der Luit 
Groente en Fruithandel Weening (op vrijdagen op plein)  
OGHS   
VV Harkstede 

Het Strandhuis te Meerstad 



 


