
Route dinsdag 17 september 2019 RONDJE FEIJENOORD 
  

LA = linksaf  RA = rechtsaf  RD = rechtdoor 

Let op: houd je aan de verkeersregels en loop niet door rood! 

Start: 
- vanuit de speeltuin LA  
- aan het einde van het hek LA slaan 
- RA op de Rosestraat 
- meteen LA de Rosestraat oversteken op het zebrapad 
- aan de overkant RA langs het spoor 
- trap af bij de voetgangerstunnel en sla LA de tunnel in 
- aan het einde van de tunnel LA 
- volg het voetpad met de bocht mee naar rechts en steek de Oranjeboomstraat over 
- aan de overkant meteen RA en steek je Persoonshaven over en meteen LA 
- bij kruising met Schietloodstraat RA 
- loop RD de brug over 
- blijf aan de rechterkant van de straat (langs het water) en loop met de bocht mee 

naar links 
- RD op de Piekstraat, gaat over in Nijverheidstraat 
- oversteken Feijenoorddijk 
- oversteken Zinkerweg 
- neem de trappen omhoog en weer omlaag 
- oversteken de Feijenoorddijk 
- de Zinkerstraat over steken en RA slaan op de Zinkerstraat (links aanhouden) 
- LA op de Feijenoordkade 
- Dillenburgstraat oversteken 
- bij de punt linksom naar de Nijverheidstraat 
- bij de bloembakken de Nijverheidstraat RA oversteken en meteen LA oversteken 
- vervolg je weg langs het water 
- steek bij de brug het water over 
- aan de overkant RD 
- Nassauhaven oversteken bij het zebrapad 
- aan de overkant RD op de Steven Hoogendijkstraat (links aanhouden) 
- aan het einde van de straat RD de Oranjeboomstraat oversteken op het zebrapad 
- meteen RA de Steven Hoogendijkstraat oversteken 
- je loopt nu RD met de parkeerplaats aan je linkerhand 
- RD bij het zebrapad de Roentgenstraat oversteken 
- Oranjeboomstraat vervolgen aan de linkerkant van de weg, je loopt langs het Hefpark 
- aan het einde van de weg LA op de Stieltjesstraat 
- RD onder de Hef door 
- Entrepotstraat oversteken 
- Louis Pregerkade oversteken 
- sla LA op de Levie Vorstkaden (links aanhouden) 
- Lodewijk Pincoffsweg oversteken 
- JH van den Broekstraat oversteken 



- loop RD door het park 
- steek de HA Maaskantstraat over 
- ga meteen LA op de HA Maaskantstraat (rechts aanhouden) 
- RA op de JB Bakemakade 
- Vuurplaat oversteken 
- LA Rijtuigweg oversteken 
- meteen voor de Kleine Pijler RA 
- bij de poort LA naar de speeltuin 

 
FINISH!!! 

 

 


