
 

 

5 km-route 
LA voetpad langs de Kloosterlaan volgen, na 20 m  
LA Helmichstraat, na 40 m 

LA Molenaarstraat, na  200 m - bij T-kruising 
LA Touwslagersbaan op (geen straatnaambordje!), helemaal uitlopen, bij hek vijver (Diepe Bloem) 
RA Klokkenpad, helemaal uitlopen 
LA voetpad Frankentaler (geen straatnaambordje) volgen richting Slingerbos,  
LA  langs het hek van de kinderboerderij lopen, bij T-kruising 
RA blijf nu parallel aan de dijk lopen en ga geen zijpaden rechts in! 
 na  600 m bij T-kruising links aanhouden - om de Vlotebloem (vijver) heenlopen tot 3-sprong 

RD kies het pad naar boven, als u weer beneden bent 
RD bij T-kruising; na 100 m  

RA blijf bij zijweg links rechtdoor lopen; na  100 m (bij bunker) 

LA na  300 m  
LA over het houten bruggetje; dan weer 

LA Frankentaler (geen straatnaambordje!); na  300 m 
RA voetpad naast het fietspad volgen (Tonkpad); bij de 2e kruising ziet u rechts een Exodusmonument; bij 
 de derde kruising  
LA Boskoops Glorie; doorlopen tot tuinbouwmuseum  
Rust  Museum Mea Vota + toilet  + verplichte stempelpost. Limonade voor de kinderen  

 vervolg na Mea Vota de weg tot T-kruising, hier 
RA Frankentaler; na 75 m weer 
RA Black Alicante; straat tot het eind volgen (dus geen zijstraten in!) tot T-kruising (Bloemstraat); hier  

LA na  20 m 
RA Dominicanenstraat; na  50 m 
RA Penitentenstraat; na  50 m 
LA Prior Teeuwenstraat (geen straatnaambordje!); bij kruising  
RD Touwslagersbaan oversteken; steeds 
RD Koperslagerstraat; helemaal uitlopen tot hekje (dus nergens rechtsaf!) 

LA Kloosterlaan; na  50 m  
RA trapje op, oversteken naar de kloosterkapel; vlak voor de kapel 
RA door hek. Hier ziet u het Kloosterpaneel, pad volgen langs het klooster, aan het eind rechts 

aanhouden, daarna de dijk op; na het Mariabeeld  
LA onderaan het paadje  
RA Gasthuisstraat; doorlopen tot eind 
LA dwars over de Markt langs de HEMA; vlak voor de kapsalon 

RA kleine straat - Rijnstraat - volgen (dus niet de dijk op!!); na  200 m 
LA Bruinstraat; na  50 m 
RA Langestraat; na  50 m bij de ijssalon 
LA Korte Kerkstraat in; aan het eind van dit straatje 
LA om de stadskerk heenlopen (de kerk is aan uw rechterhand) en  
LA Langekerkstraat en meteen 
RA  Conventstraat in (oversteken!) richting Begraafplaats 
Optie    (RD Begraafplaats op en Massagraf bekijken rechtsachter; teruglopen naar de straat en daar LA) 
RA Doelenstraat/Mariaplein; bij T-kruising rechts aanhouden; bij tweede T-kruising 
LA Langekerkstraat in; na 100 m 
RA Walstraat in; na 200 m (bij AH) 
RA Langestraat in; na 400 m 
RA over de Markt, Vierakkerstraat volgen  
RD  Vierakkerstraat uitlopen. Aan het einde van de straat ziet u aan uw linkerhand 

FINISH  Zalencentrum De Buitenpoort 

 

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


