Route voor de Avondvierdaagse van 2019 6km
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; 6 Km. Vertrek 17.30 uur
Evenemententerrein – vanaf evenemententerrein linksaf naar Marknesserweg – bij de
rotonde links de bossulaan op – gelijk weer rechts de schokkerwal op – rechtsaf de brug over
de kettingstraat in – linksaf de lange nering in – aan het eind van de lange nering rechtsaf
(bij de lange muur) richting noordzijde – noordzijde oversteken richting Boslaan – Boslaan
doorlopen – derde pad rechtsaf het bos in (bij de rode blikvanger) – dit bospad volgen langs
kinderboerderij – direct na de kinderboerderij linksaf – bij de eikenlaan (verhard bospad)
rechtsaf – rotonde rechtdoor het bos weer in – dit pad blijven volgen – doorlopen tot
lemstervaart – voor de lemstervaart rechtsaf – het pad langs de vaart blijven volgen tot de
marknesserbrug – bij de Marknesserweg rechtsaf richting rotonde – rotonde linksaf
(oversteken) en gelijk weer links marknesserweg op – rechtsaf evenemententerrein op.
Woensdag 12 juni 2019; 6 Km. Vertrek 17.30 uur
Evenemententerrein – vanaf evenemententerrein linksaf de marknesserweg op – bij de
rotonde links de bossulaan op – gelijk weer rechtsaf de schokkerwal op – rechtsaf de brug
over de kettingstraat in – linksaf de lange nering in – rechtdoor door lange nering – bij de
chinees rechtsaf en na fairplay gelijk links (dus niet oversteken!) – bij de rotonde linksaf –
rechtsaf de zeeasterstraat in – aan het eind linksaf (bij het politiebureau) en gelijk weer
rechtsaf voor het muzisch centrum – de brug over en rechtsaf het bos in – bij de Europalaan
linksaf (niet oversteken!) – doorlopen en na de Ontmoeting bij de kruising rechtsaf de
skagerrak/fietspad in – einde skagerrak rechtsaf de fjord in – na de planthof linksaf
oversteken het bos in – doorlopen tot de espelervaart en voor de brug bij de rotonde rechtsaf
– doorlopen de Bosporus in en dan linksaf de brug over richting meldestraat – meldestraat
volgen en espelerlaan oversteken richting acacialaan – uitlopen tot Boslaan – Boslaan
oversteken bij de verkeerslichten - rechtdoor de prof ter veenstraat in – rechtsaf de van
diggelenstraat in – helemaal doorlopen en bij zebrapad (noordzijde) oversteken, achter de
jumbo langs linksaf lange nering in – bij de Etos linksaf door de lange nering richting plaza de
ketting – rechtsaf de kettingstraat in (langs Xenos) – oversteken bij de stoplichten en na de
brug linksaf de schokkerwal in – bossulaan linksaf en bij de rotonde rechts (niet oversteken!)
– rechtsaf het evenemententerrein op.

Donderdag 13 juni 2019; 6 Km. Vertrek 17.30 uur
Evenemententerrein – evenemententerrein aflopen richting kamperweg – rechtsaf de
kamperweg op – na de brug rechtsaf het park in – uitlopen naar de gaastlaan en deze volgen
(linksaf bij splitsing) – na de volgende bocht linksaf (over het bruggetje) de weteringstraat in
– weteringstraat uitlopen naar genemuidenstraat – einde genemuidenstraat linksaf
amsterdamweg in (niet oversteken!) – rechtsaf oversteken en de elburgstraat in (vlindertuin)
– bij de t-splitsing rechtsaf – de elburgstraat blijven volgen – over het bruggetje, daarna 2e
links de bunschotenlaan in – linksaf om op de bunschotenlaan te blijven – linksaf de
spakenburgstraat in – doorlopen en aan het eind linksaf de diemenlaan in – links aanhouden
om op de diemenlaan te blijven – linksaf de muidenstraat in – links aanhouden tot de
doodlopende weg, daar rechtsaf het fietspad in naar nagelerweg – rechtsaf richting rotonde –
voor de rotonde rechtsaf het fietspad op – eerste links (oversteken) de ijsselmeerlaan in –
linksaf de volendamstraat in – volendamstraat volgen en bij het tweede fietspad linksaf
(speeltuin aan de rechter kant) – op de t-splitsing rechtsaf – daarna links aanhouden – 2e
rechts de hoornstraat in – berhoutlaan oversteken om de andijkstraat in te gaan –
andijkstraat volgen – linksaf de enkhuizenstraat in – enkhuizenstraat volgen tot pampuspad –
linksaf het pampuspad in – gelijk rechtsaf het medemblikpad op langs het water – linksaf de
makkumstraat op om langs het water te blijven lopen – bij de gaastlaan linksaf het park in –
rechtdoor tot de kamperweg – linksaf de kamperweg op – voorbij de brug linksaf het
evenemententerrein op.
Vrijdag 14 juni 2019; 6 Km. Vertrek 18.00 uur
Evenemententerrein – vanaf evenemententerrein linksaf de marknesserweg op – bij de
rotonde rechtsaf het smedingplein op rechtsaf de Sportlaan in en gelijk rechtsaf prof.
Tijsselaan op – daar oversteken en linksaf de Sportlaan in – deze uitlopen en aan het eind
links en gelijk weer rechts om op de Sportlaan te blijven – aan het eind van het voetpad
linksaf oversteken naar parkeerplaats tennisbaan (voorzichtig) Dit is een schuine oversteek.
Houd zo lang mogelijk rechts en steek dan recht over!) – doorlopen naar hockeyclub, hier het
pad op richting av nop – doorlopen tot banterweg – linksaf banterweg op – gelijk na
zwembad linksaf – parkeerplaats oversteken naar bospaadje rechts achterin – rechtsaf achter
ijsbaan langs – oversteken en linksaf de stevinlaan in – rechtsaf de stieltjesstraat in –
helemaal uitlopen en oversteken – rechtsaf de leemansstraat in – linksaf de faddegonstraat in
– rechtsaf de bumalaan in – oversteken naar van diggelenstraat – linksaf op van
diggelenstraat – oversteken bij zebrapad en rechtdoor – links achter de jumbo langs de lange
nering in – linksaf richting plaza de ketting en bij de Xenos rechtsaf kettingstraat in –
oversteken bij stoplichten en rechtdoor naar corneliz dirkszstraat – linksaf de botterstraat in –
opstellen op grasveld Botterstraat.
Afmars 19.30 via Botterstraat, Cornelis Dirkszstraat, Schokkerwal, Bossulaan,
Marknesserweg, Evenemententerrein.
Tot ziens op 9, 10, 11, 12 Juni 2020 bij de Avondvierdaagse Emmeloord

In noodgevallen bel de organisatie: 06-23420075

