
 

 
10 km-route 
LA  0 km  Kloosterlaan in 
RA  Vierakkerstraat in 
LA  Doelenstraat in tot grindpleintje aan uw linkerzijde 
LA  Begraafplaats op - hier bevindt zich het Massagraf en voor de Begraafplaats ligt een luisterkei;  
  terug lopen naar de straat  
LA  Mariaplein op; bij T-splitsing rechts aanhouden; bij de volgende T-splitsing 
RA   Langekerkstraat in; onmiddellijk 
LA   Vicariestraat in; bij kruising 
LA  Langestraat in (winkelstraat)   
RD   door het fietstunneltje; na het tunneltje  
RD   Korte Loostraat in; na 100m 
RA   fietspad op (Rietbaan); na 50m 
RA   trap omhoog naar de Winterdijk; bovenaan 
LA   bij splitsing rechts aanhouden, Binnendijk volgen, de Ir. Molsweg (autoweg); is aan uw    

  rechterzijde; voor de rotonde 
LA  het rode fietspad op (2 fietsbanen!), het hekwerk is aan uw rechterkant; bij kruising 
RA  2 km Nielant oversteken; aan de overkant 
RA  het rode fietspad op (hier ook 2 fietsbanen) terug richting rotonde; na laatste woning 
LA  Huissensedijk op; bij 4-sprong 
RD  Huissensedijk blijven volgen (ga niet RA Arnhem in!) - rechts ziet u de woningen van woonwijk Het Duifje en 

links Park Holthuizen 
RD  splitsing met weg naar beneden -  blijf op de dijk lopen; neem voor  de boerderij 
LA  meteen fietspad naar beneden; bij splitsing 
RA  fietspad volgen; na houten bruggetje 
RA  1e weg rechts: Frida Heilstraat (geen naambordje!) u hebt huizen aan uw linkerzijde en weilanden aan uw 

rechterzijde 
RD bij kruising met Eka Thoden van Velzenstraat 
RD  bij kruising met Johan van Zwedenstraat 
RD  over bruggetje, over sloot en daarna door poortje naar kinderboerderij 

RUST 4,8 km De Korenmaat + Stempelpost + Rode Kruispost 
RD  naar de Middenweg. u loopt nu van de dijk weg (volg niet de wandelaars vd afstanden 17, 25, 42  en 50km!)  
LA  Mooieweg op; vlak voor de bocht  
RA  fietspad op; bij T-kruising 
LA  Exoduspad volgen; aan het eind van dit pad 
RA  Loostraat in en meteen 
LA  7,2 km Parkdreef in tot het einde doorlopen; voor de boerderij 
RA  fietspad op, Park Holthuizen is aan uw linkerkant; bij Y-splitsing 
RD  links aanhouden; bij de rood/witte paaltjes het fietspad blijven volgen; bij de T-splitsing (bij de kolk) 
LA  fietspad links aanhouden  
RA  grote fietspad volgen dat van dijk afkomt 
RA    na 10 mtr meteen  
LA    fietspad/wandelpad volgen 
RD   Bij verkeerslichten oversteken en rechtdoor lopen naar de woningen 
RD   tussen de hekjes door, “Landouwen”, na 30 mtr 1e weg 
RA   De “Akker” volgen tot wandelpad kruising 
RA   over stenen bruggetje en rechtdoor lopen na 25 mtr 
LA   fietspad volgen en blijf langs de vijver lopen tot aan de houten brug 
RD  fietspad langs water volgen; bij Y-splitsing 
RA    rechts aanhouden; bij fietsviersprong 
LA  bij fietsrotonde 
RD  Jan van Janbaospad volgen tot einde fietspad (boomgaard aan uw rechterhand houden) 
LA  Korte Loostraat in 
RD  onder de fietstunnel door  
RD  Langestraat in tot de Markt; daar 
RA  Vierakkerstraat in  
RD  Vierakkerstraat uitlopen; aan het einde van de straat ziet u links 
  

FINISH   10.0km  Zalencentrum De Buitenpoort   

Start: Zalencentrum De Buitenpoort,  
Helmichstraat 1, 6851 CB Huissen  
 


