Plattegrond Avondvierdaagse 10 km. Dag 4:

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=875414
Algemene aanwijzingen:
U loopt vaak op fietspaden. Laat fietsers passeren.
Laat motorvoertuigen passeren als er een weg wordt overgestoken.
Laat kinderen niet alleen oversteken.
Loop niet door broedgebieden van vogels.
Neem je afval mee naar huis. Laat dus geen rommel achter.
Aangegeven afstanden in meters zijn niet exact maar bij benadering.

Routebeschrijving Avondvierdaagse 10 km. Dag 4:
1. Loop vanaf de korfbalclub linksaf, langs de sporthal op de met
rood-witte paaltjes afgezette weg, richting het
beheerkantoor/bezoekerscentrum recreatieschap Twiske.
2. Ga linksaf het voetpad op en loop over het parkeerterreintje voor
het beheerkantoor langs, einde parkeerterrein linksaf, en steek de
(hoofd)weg over richting de haven. Volg rode en blauwe pijl. Goed
opletten op overig verkeer.
3. Na 100 meter linksaf het fietspad op.
4. Na 100 meter in de bocht links het wandelpad op (volg de blauwe
pijl) tot aan de weg.
5. Pad volgen naar rechts en na 100 meter in de bocht die naar rechts
gaat weer naar rechts (blauwe pijl volgen) tussen de bomen door
en langs het restaurant Het Paviljoen. Met de bocht meelopen naar
links.
6. 100 meter na die bocht rechtsaf over het gras, richting blauw
informatiebord, naar de bruggen zonder leuningen. Aan twee
kanten is er nu water (1km).
7. Na het laatste bruggetje rechtsaf langs het water en doorlopen tot
het fietspad en blijf dit fietspad volgen.
8. Rechtsaf bij het bankje en bij de volgende afslag (tegenover de
brug) naar rechts door het hek en meteen weer naar links over het
wildrooster (volg de rode pijl).
9. Dit pad volgen en na 200 meter buigt het pad naar rechts.
10. Daarna links bij de rode pijl tot aan het fietspad, op het fietspad
rechts.
11. Dit fietspad volgen. (Niet naar de eilandjes gaan.) Bij de volgende
T-splitsing rechtsaf het voetpad op, rode pijl volgen(3 km).
12. Rechtdoor langs het water blijven lopen, rode pijl volgen tot aan de
brug, klim over het hek en ga de sloot over. Ook daar weer over het
hek en linksaf .
13. Ga voor het water naar links en dan naar rechts (rode pijl volgen)
zodat je aan de overkant komt. Aan de overkant naar rechts (rode
pijl volgen), bij de T-splitsing links.
14. Voor het wildrooster en de sloot rechts en daar het pad nemen
slingerend door het weiland, brug over en naar rechts (rode pijl
volgen). Z.O.Z.

15. Op het einde van dit pad klim je over een hek en ben je weer terug
op het fietspad (asfalt).
16. Linksaf het fietspad op. Bij het bruggetje in het verlengde van de
Stationsstraat ben je op 6 km.
17. Bij de volgende splitsing linksaf . Let op: neem het voetpad langs
het water (dus niet het fietspad!). (Dit pad loopt door het bos en
buigt weer af naar rechts).
18. Bij de uitgang van het bos een klein stukje naar links en voor de
ingang van het strandje het fietspad oversteken en rechtsaf het
eerste bospad in (volg de blauwe pijlen).
19. Dit pad blijven volgen tot het fietspad. Rechtsaf het fietspad op.
20. Bijna aan het einde van het strandje rechtsaf (bij fietsroute groene
12).
21. Steek de hoofdweg (Noorderlaaik) over, het voetpad op, en hou het
water aan je rechterhand.
22. Loop rechtdoor tot het einde en loop de dijk op. Daar linksaf langs
de ijsbaan.
23. Aan het einde links naar OKV. Als het goed is speelt de muziek en
ligt er een medaille voor je klaar.
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