
 

Route voor de Avondvierdaagse van 2019 11km 
 

Voor spoedeisende medische hulp bel: 112  
Voor niet spoedeisende medische hulp bel het rode kruis: 06-13536753 
 

Organisatie tijdens A4Daagse bereikbaar tot 20.00 uur op het evenemententerrein.  

Dinsdag 11 juni 2019; 11 Km. Vertrek 17.15 uur 

Evenemententerrein – evenemententerrein aflopen richting kamperweg – rechts kamperweg op – 
na de brug rechts het park in – uitlopen naar de gaastlaan en deze volgen (linksaf bij splitsing) – 
na de volgende bocht links (over het bruggetje) weteringstraat – weteringstraat uitlopen naar 

genemuidenstraat – einde genemuidenstraat links amsterdamweg in (niet oversteken!) – rechts 
oversteken elburgstraat in (vlindertuin) – bij t-splitsing rechts – elburgstraat volgen – bruggetje 
over, 2e links bunschotenlaan – links om op de bunschotenlaan te blijven – links spakenburgstraat 

in – doorlopen, aan het eind links diemenlaan – links aanhouden om op de diemenlaan te blijven 
– links muidenstraat – links aanhouden tot de doodlopende weg, daar rechts het fietspad in naar 
nagelerweg – rechts richting rotonde – voor rotonde rechts fietspad op – eerste links (oversteken) 

ijsselmeerlaan – links volendamstraat – volendamstraat volgen en tweede fietspad links (speeltuin 
aan de rechter kant) – t-splitsing rechts – daarna links aanhouden – 2e rechts hoornstraat – 
berhoutlaan oversteken om de andijkstraat in te gaan – andijkstraat volgen – links 

enkhuizenstraat – enkhuizenstraat volgen tot pampuspad – links pampuspad – gelijk rechts het 
medemblikpad op langs het water – links makkumstraat op om langs het water te blijven lopen – 
bij de gaastlaan links het park in – rechtdoor tot kamperweg – links de kamperweg op – 

marknesserweg oversteken links- rechts het bospad op – pad volgen tot Muntweg – links en 
eerste links het bos in – links en einde rechts – tweede rechts – doorlopen tot Sportlaan – 
Sportlaan rechts – rotonde links eikenlaan in – links bospad in – T splitsing links – na 

kinderboerderij rechts – eerste links –einde bospad - bij banterweg links het peddelpad op – 
eerste rechts richting ijsbaan – pad volgen tot hendric stevinlaan – links stevinlaan op – 

jansmalaan – voor lemstervaart rechts het fietspad op – pad langs lemstervaart volgen tot 
marknesserweg – marknesserweg links – na de brug rechtsaf oversteken richting 
evenemententerrein.  

 
Woensdag 12 juni 2019; 11 Km. Vertrek 17.15 uur 
Evenemententerrein: vanaf het evenemententerrein linksaf de marknesserweg op – bij de rotonde 

linksaf en gelijk weer rechts de schokkerwal op – bij cornelis dirkszstraat rechtsaf de brug over – 
oversteken naar de lange nering – na de Xenos links de lange nering in – na de lange muur 
rechtsaf – gelijk links de koningin Julianastraat in – uitlopen tot espelerlaan – linksaf en gelijk 

rechtsaf zeeasterstraat in – bij het politiebureau link en gelijk rechts de brug over – rechtsaf het 
park in en doorlopen tot Europalaan – links de Europalaan in en bij de Maasstraat links – gelijk 
rechts berkelstraat – rechtsaf jeker in – rechts de zwin op – bij de Y splitsing links de Maasstraat 

in – lekstraat rechts – dinkelstraat links – rechts het fietspad op tussen de bomen – fietspad 
blijven volgen (IJsselstraat oversteken) naar ijszee – ijszee links – ijszee volgen – linksaf de brug 
over (espelervaart) – lijmers in – tweede rechts de gelrelaan in – links de wisch in – einde rechts 

het voetpad (hooglandpad) op – veluwelaan oversteken – einde rechtsaf Schiermonnikoog op – 
deze volgen de westergolaan in – rechts nieuwlandenlaan in – derde links om op de 
nieuwlandenlaan te blijven – einde rechtsaf de espelerweg op – espelerlaan rechts –oversteken 

linksaf het bos in – pad volgen en tweede bospad links – doorlopen tot oude espelerweg (tweede 
links) – oude espelerweg rechtsaf – einde oversteken en links banterweg op – gelijk rechts 
eikenlaan in – uitlopen tot rotonde en rechts de Sportlaan in – uitlopen en rechts bumalaan in – 

van diggelenstraat links – oversteken en achter de jumbo langs de lange nering in – linksaf lange 
nering in en bij Xenos rechts kettingstraat in – bij verkeerslichten oversteken – na de brug links 
schokkerwal in – einde links de bossulaan in en bij rotonde rechts marknesserweg in – rechtsaf 

evenemententerrein op.  
 
Donderdag 13 juni 2019; 11 Km. Vertrek 17.15 uur 

Evenemententerrein: vanaf het evenemententerrein marknesserweg oversteken – linksaf en gelijk 
na de brug rechts het park in – pad langs de vaart blijven volgen – voor het bos linksaf richting 
blocq van kuffelerlaan – rechts de Sportlaan in – bij de rotonde rechts het bos in – deze weg 

volgen tot viaduct – onder viaduct door links – hooiveld in – einde rechts waterland in – weg 



 In noodgevallen bel de organisatie: 06-23420075 

volgen tot rotonde – rotonde rechtdoor – bij Jeanne d’arclaan eerste voetpad rechts – bij splitsing 
links de brug over – pad volgen en bij Aletta jacobshage rechtsaf – loopt over in bolzanohage – 

einde links de Niels bohrhage in – john daltonhage – einde links Mathilde wibautsingel in – 
lindberghsingel – schweitzersingel – rechtsaf het bruggetje over – links onder viaduct door – links 
aanhouden de espelerweg op – links nieuwlandenlaan in – links Oostergo in – rechts Opsterland – 

links Stellingwerf en deze volgen tot duurswoldpad – links duurswoldpad in – rechts hondsruglaan 
in – links Oldambt – einde rechts – links verhaarlaan – oversteken en het bospad in – tweede 
rechts – links peddelpad in – Boslaan oversteken rechts – noordzijde oversteken – rechts en gelijk 

links beursstraat in – links lange nering – bij Xenos rechts – kettingstraat – oversteken bij 
verkeerslichten – links schokkerwal – einde links – rotonde rechts – rechts evenemententerrein 
op. 

 
Vrijdag 14 juni 2019; 11 Km. Vertrek 17.30 uur (andere vertrektijd) 
Evenemententerrein: vanaf evenemententerrein marknesserweg oversteken en linksaf de brug 

over – gelijk rechtsaf het park in langs de vaart – rechtdoor de minister lelysingel in – vanaf de 
lelysingel de eerste links – einde voetpad links de colijnlaan in en gelijk rechts naar jansmalaan – 
doorlopen tot hendric stevinlaan – gelijk na ijsbaan rechts het bos in – gelijk links parkeerplaats 

op – einde rechts Boslaan op – eerste links (Boslaan oversteken) peddelpad in – tweede bospad 
rechts – eerste bospad links – uitlopen tot espelerlaan – espelerlaan rechts – voor espelerweg 
links oversteken – fietspad op onder viaduct naar sweitzersingel – gelijk na brug links – rechts 

Jeanne d’arclaan – rotonde oversteken waterland in – voorbij benzinepomp linksaf fietspad 
hooiveld (niet naar vd valk) – fietspad blijven volgen onder muntweg door – gelijk na viaduct 

rechts – pad volgen tot rotonde – rotonde rechtdoor eikenlaan in – einde links banterweg op – 
Boslaan – links prof ter veenstraat in – kloppenburgstraat rechts – faddegonstraat – links 
bumalaan – rechts Sportlaan – smedingplein – rotonde rechtdoor bossulaan in – rechts 

zuiderkade in – rechts kievitstraat – Roerdomplaan – rechts Reigerstraat – links Cornelis 
dirkszstraat – rechts botterstraat.  
         

Afmars 19.30 via Botterstraat, Cornelis Dirkszstraat, Schokkerwal, Bossulaan, Marknesserweg, 
Evenemententerrein.  
 

Tot ziens op 9, 10, 11 en 12 juni 2020 bij de Avondvierdaagse Emmeloord  
 

 

 


