
Route 12,5 km (rode bordjes) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

     Calamiteitennummer  06-29787177 

    U loopt mee op eigen risico!! 

     Honden aan de lijn!! 
 

      Routebeschrijving 12.5 km                volg de rode bordjes                                            

1.  Start bij Kaap Hoorn. 

2.  Rechtsaf, u loopt nu over de Zunneriepe. 

3.  Rechtsaf, u loopt nu over de Gasthuiskade, deze blijven volgen tot u bij een 

 bruggetje komt. 

4.  U gaat rechtsaf over het bruggetje, u loopt nu op het Hoornsepad. 

5.  U komt langs een waterpost, gevolgd door een T- splitsing, hier gaat u rechtsaf de 

 Hoornsedijk op. 

6.  U komt uit op de Meerweg en slaat hier rechtsaf. 

7.  Pas op, bij café Friescheveen steekt u de Meerweg over en loopt de dijk op langs de  

 ‘Friescheveen Plas’. 

8.  Aan het eind van de dijk gaat u linksaf en direct weer rechts. 

9.  Voor het Landhuis slaat u rechtsaf en loopt nu over het Landgoed “Vennebroek”. 

10.  Bij 2e pad links slaat u linksaf de Frieselaan op. 

11.  U komt dan uit op de Hoofdweg, hier gaat u rechtsaf. 

12.  Pas op, de rotonde steekt u recht over en loopt dan de Groningerweg op. 

13.  U komt langs een waterpost + EHBO post bij “Fletscher familiehotel”. 

14.  Na de waterpost Groningerweg blijven volgen. 

15.  Na een tijdje slaat u rechtsaf de Oude Badweg op. 

16.  Brede weg blijven volgen en niet het fietspad. 

17.  U komt (links) langs het Scandinavisch dorp met restaurant “Het Elanderhûs”. 

18.  Voorbij de slagbomen brede weg links aanhouden. 

19.  Voor het viaduct links aanhouden, viaduct over. 

20.  Aan andere kant van het viaduct gaat u linksaf het smalle pad op. 

21.  Bij het 2e pad rechtsaf en direct links aanhouden. 

22.  U komt dan uit op de ‘Achterom’. 

23.  Bij de ‘Achterom’ rechtsaf. 

24.  Deze weg blijven volgen, gaat later over in Kaapse Baan. 

25.  Kaapse Baan blijven volgen tot finish. 

26.  Finish.  

 

 

 

 

 

 

 


