AVONDVIERDAAGSE
Utrecht Vechtzoom

afstand 10 km

GEORGANISEERD DOOR DE STICHT GOOISE WANDELSPORT BOND

PARKOERSEN 10 KM
r. = rechtsaf

rd. = rechtdoor l. = linksaf

ELKE DAG VOOR VERTREK AANMELDEN OP HET START BUREAU.
ELKE DAG NA AANKOMST AFMELDEN OP HET START BUREAU.
Het wandelen met meer dan drie personen naast elkaar is niet toegestaan.
Maak zoveel mogelijk gebruik van verkeerslichten, trottoirs en voetpaden.
Aanwijzingen van medewerkers Avondvierdaagse en Politie opvolgen!
Maandag 03 jun 2019

Vertrektijd 18:00 uur

Kantine DSO – rd. Rio de Janeirodreef – l. Belo Horizontedreef – r. Vechtdijk – onder viaduct door
Vechtdijk vervolgen – Dorpsstraat – Oostwaard – r. Kerkhoflaantje – l. Groeneweg – r.
Nedereindsevaart – r. Tuinbouwweg – (Herenweg kruisen) – rd. via fietspad – bij T-kruising – r.
voorbij ingang ”Maarsseveense Plassen” – Iepenpad – l. op T-kruising – BIJ VERKEERSLICHTEN
Gageldijk oversteken – l. Gageldijk – Gandhidreef oversteken – r. voetpad – l. fietspad – rd. Gageldijk
– l. fietspad door Noorderpark volgen – r. voetpad ”Speelbos” in – bij T-splitsing – r. fietsbrug over –
rd. Tigrisdreef oversteken – rd. pad door park volgen – rd. Mekongdreef oversteken – rd. pad door
park volgen – rd. bij speeltuin – einde pad: l. stenen voetpad volgen – einde voetpad: r. Carnegiedreef
oversteken – rd. Rio Negrodreef – l. Amazonedreef – r. Incadreef – l. Pampadreef – r. Belo
Horizontedreef – l. Rio de Janeirodreef – Kantine DSO.
AV = Aanbevolen verzorgingsplaats :
Een van de parkeerplaatsen Strandbad Maarsseveense Plassen.
Dinsdag 04 jun 2019
Vertrektijd 18:00 uur
Kantine DSO – r. voetpad – r. Paranadreef – r. Einsteindreef – brug over de Vecht – trap voorbij lopen
en onder aan de brug rechtsaf richting de vecht - l. wandelpad langs de Vecht blijven volgen – rechts
aanhouden – fietspad – rd. Fortlaan – r. voetpad door het park langs de Vecht – AV – onder viaduct
door wandelpad vervolgen – l. bij voormalig gemeentehuis Zuilen – r. Burg. Norbruislaan – achter
benzinepompstation langs – r. Daalseweg – r. Zuilenselaan – over de Vechtbrug – r. Dorpsstraat – l.
Slotlaan – tegenover kasteel: r. langs het weiland (houdt het weiland aan de rechterkant) – langs
afsluitboom – links aanhouden – voetpad vervolgen – r. 2e Polderweg – r. Franciscusdreef – l.
Vechtdijk - onder viaduct door – l. Franciscusdreef – r. 1e Polderweg – l. Klopdijk –
r. brug over (Orinocodreef) en direct r. langs de Klopvaart – l. achter de bejaardenhuizen langs – links
aanhouden – achter de huizen (Belo Horizontedreef) langs – r. Rio de Janeirodreef – Kantine DSO.

AV = Aanbevolen verzorgingsplaats:
Vechtplantsoen (voorbij de Fortlaan)
Z.O.Z

AVONDVIERDAAGSE
Utrecht Vechtzoom

afstand 10 km

GEORGANISEERD DOOR DE STICHT GOOISE WANDELSPORT BOND

PARKOERSEN 10 KM
r. = rechtsaf
Woensdag 05 jun 2019

rd. = rechtdoor l. = linksaf
Vertrektijd 18:00 uur

Kantine DSO – rd. Rio de Janeirodreef – l. Belo Horizontedreef – r. Vechtdijk – r. Klopdijk –
rd. Orinocodreef oversteken – Klopdijk vervolgen – rd. Rio Brancodreef oversteken – Klopdijk
vervolgen tot aan het einde – r. Karl Marxdreef – r. voetpad door park volgen – hier de pijlen volgen
waarbij steeds links wordt aangehouden - fietspad Hongkongdreef oversteken en voetpad langs de
fietsbrug volgen – Kruising l. fietsbrug over – de weg vervolgen op T-splitsing r.– vervolgens het
gehele pad blijven - r bij het bord Kooijpad - weg vervolgen tot aan Gageldijk (rechts houden) – r.
Gageldijk – r. voor de fietsbrug - l. De fietsbrug over – voetpad volgen – rd. Tigrisdreef oversteken –
rd. pad door park volgen – rd. Mekongdreef oversteken – rd. pad door park volgen – rd. bij speeltuin
– einde pad: l. stenen voetpad volgen – einde voetpad: r. Carnegiedreef oversteken – rd. Rio
Negrodreef – l. Amazonedreef – r. Incadreef – l. Pampadreef – r. Belo Horizontedreef – l. Rio de
Janeirodreef – Kantine DSO.
AV = Aanbevolen verzorgingsplaats :
langs voetpad Noorderpark (alleen per fiets bereikbaar), en voorbij het einde van de fietsbrug in het
park
Donderdag 06 jun 2019

Opstellen 18:45 uur

Vertrektijd 19:00 uur

Kantine DSO – rd. Rio de Janeirodreef – r. Valparaisodreef – l. Santiagodreef – r. Incadreef
– l. Amazonedreef en direct r. Rio Negrodreef – rd. Gambiadreef – r. Kwangodreef – l. Kasaidreef –
l. Oranjerivierdreef – r. Zambesidreef – l. Ramsesdreef – l. Papyrusdreef – r. Tigrisdreef –
r. Maniladreef – r. Hongkongdreef – l. Shanghaidreef – l. Pagodedreef – r. Yokohamadreef –
l. Seoeldreef – l. Damascusdreef – r. Aleppodreef – rd. Ankaradreef – aan einde weg: rechts
aanhouden en via voetpad door het parkje naar de parkeerplaats van de St. Maartendreef – MUZIEK
INVOEGEN –Rio Brancodreef oversteken – rd. Jamaicadreef – l. Orinocodreef – r. Venezueladreef –
l. Costa Ricadreef – r. Bogotadreef – l. Perudreef – l. La Pazdreef – r. Boliviadreef – r. Santa
Cruzdreef –l. Valparaisodreef – rd. Rio de Janeirodreef – Kantine DSO.

TOT ZIENS OP ONZE 77e AVONDVIERDAAGSE,
WELKE WORDT GEHOUDEN VAN 25 mei t/m 28 mei 2020
www.avondvierdaagse-utrecht.nl

