
 
 

10 KM    VERTREKTIJD 18.30 uur 
 
Bij vragen, bel: 06-12653143 (Bestuur) 
 
 
MAANDAG 
Vanaf zwembadterrein linksaf Randdijk en rechtsaf Poortdijk, trambaan oversteken, Televisiebaan schuin 
oversteken, Journaalpad einde linksaf Hitteschild (langs het water), dit loopt over in Robijnpad en deze 
blijven volgen, linksaf Edelstenenbaan op en deze volgen tot Noord IJsseldijk, daar rechtsaf en voorbij nr. 35 
linksaf voetpad in, pad om de sportvelden volgen tot brug over Hollandsche IJssel, dan rechtsaf Zuid 
IJsseldijk volgen, dan linksaf Leeuwenburg / Guntersteijn aflopen en daar linksaf Achtersloot en 1e rechts 
Broeksdijk volgen, linksaf Zijdewetering Noord (pad tussen de hoge bomen) volgen, einde linksaf Groene 
Dijk volgen tot kruising/stoplichten, rechtsaf Heemradenlaan, rotonde rechtdoor Baronieweg oversteken 
naar Schepenensingel (Zenderpark), Schepenensingel met bocht naar links en vervolgens rechts helemaal 
uitlopen tot aan de Statensingel,  linksaf Statensingel op, deze helemaal uitlopen, linksaf Biezenpad volgen 
richting Willem van Oranjeplein (rotonde bij Veldhoen/ Shell), schuin links de Hoge Biezen in en na Ewoud 
rechtsaf Paardenlaan in, deze uitlopen en linksaf Panoven tot bruggetje bij de Poortdijk. Rechtsaf over 
bruggetje en Poortdijk blijven volgen, voor trambaan rechts Randdijk naar zwembadterrein. 
 
 
 
DINSDAG 
Vanaf zwembad terrein rechtsaf Randdijk. Einde linksaf over trambaan. Rechtsaf, richting Nedereindseplas 
rechtdoor blijven lopen (niet via fietspad omhoog). Bij rotonde rechtsaf, langs het hek om de 
Nedereindseplas, bij de skibaan linksaf richting IJsselstein. Over de 2e brug rechts en direct linksaf richting 
Ruimtevaartbaan. Ruimtevaartbaan oversteken en direct rechtsaf, einde linksaf De Baan volgen tot 
kruispunt Oranje Nassaulaan en Utrechtseweg, rechtsaf Zomerdijk op, voor trambaan linksaf Kerspellaan, 
over de brug en rechtsaf (trambaan oversteken) Kerspellaan blijven volgen, (tot na bocht linksaf)  en 
vervolgens rechtsaf Achtersloot op en linksaf Broeksdijk, 2e afslag scherp linksaf en wandelpad door 
Achterveld helemaal uitlopen tot de Achtersloot, rechtsaf over trambaan direct rechtsaf Weegbree volgen 
tot Valeriaan, daar linksaf. Bocht mee naar links, vervolgens bocht mee naar rechts doorlopen tot aan Lage 
Biezen. Hier linksaf, dan 2e linksaf Jacob Marislaan in. Bocht mee naar links dan rechtsaf. Achtersloot 
oversteken en Vicarielaan in. Deze volgen tot Eiteren, Touwlaan oversteken en Eiteren volgen tot Poortdijk, 
linksaf over bruggetje, bij verkeerslichten Utrechtseweg oversteken, Poortdijk volgen tot Randdijk rechtsaf 
richting zwembadterrein. 
 
  



WOENSDAG 
 
Vanaf zwembadterrein rechtsaf Randdijk, rechtsaf Europlaan oversteken, linksaf Finlandpad op, volgen naar 
Utrechtseweg, door Galgentunnel onder Utrechtseweg door, rechtsaf Herentalsstraat, rechtsaf Ringoven, 
aan het einde linkaf Overwaard, gaat over in Hazenveld, onder de Beneluxweg door, dan rechtsaf de trap 
op, rechtsaf Beneluxweg volgen, vervolgens met de weg mee naar rechts Hogebiezen (LET OP NIET VIA DE 
ROTONDE MAAR VIA VOETPAD) volgen langs het gemeentehuis, linksaf Groene Dijk, trambaan oversteken, 
Heemradenlaan oversteken dan direct rechtsaf Heemradenlaan volgen tot het einde (langs Sportvelden 
Groenvliet, langs WC Achterveld, langs de scholen), rechtsaf Achtersloot, bij rotonde linksaf Touwlaan deze 
gaat over in Oranje Nassaulaan, over de Hollandsche IJssel, bij kruising linksaf Zomerdijk na de 
tramovergang en het transformatorhuisje het pad op naar de sportvelden, over de handbalvelden 
(pauzepunt) vervolg je route naar de Agnesschool weer de zomerdijk op, rechtdoor Edelstenenbaan, linksaf 
Kwartshof, rechtsaf Kobaltpad, deze gaat over in Alexandrietpad, deze gaat over in Parelpad, uitlopen tot 
kruising daar linksaf, dan linksaf Omloop West, volgen tot splitsing daar linksaf verder Omloop West volgen 
tot Edelstenenbaan, linksaf en direct weer linksaf Aquamarijnpad, deze helemaal volgen tot 
Ruimtevaartbaan, linksaf Ruimtevaartbaan, dan linksaf Omloop Oost helemaal uitlopen tot Randdijk, 
rechtsaf Randdijk volgen, door draaihek, rechtsaf, Europalaan linksaf trambaan over, rechtsaf Randdijk, 
deze volgen tot het zwembadterrein 
 
DONDERDAG (LET OP: VERTREK EN FINISH HET PODIUM) 
Vanaf het Podium rechtsaf (volg aanwijzingen verkeersregelaars), Trambaan oversteken, fietspad volgen tot 
de Hogebiezen, Hogebiezen linksaf richting Achtersloot, Ga bij de Rotonde Achtersloot rechtdoor en blijf de 
Achtersloot volgen,  over de Trambaan, Achtersloot blijven volgen tot aan Eitersesteeg (bij de dierenweide) 
rechtsaf bij de Eitersesteeg, Kerspellaan oversteken en Eitersesteeg verder volgen, Eiteren Rechtsaf (Onder 
het viaduct doorlopen) Rechterstoep aanhouden en Touwlaan oversteken, bij parkeergarage neem daar het 
voetpad rechts langs isselwearde naar kronenburgplantsoen, rechtdoor kerkstraat, dan rechtsaf 
Utrechtsestraat in (hier start het defile), Benschopperstraat. Hogebiezen oversteken over Basiliekpad, 
trambaan oversteken en dan linksaf doorlopen naar het Podium (volg aanwijzingen verkeersregelaars). 
 

De A4Daagse zit erop!!! 
 


