
 

 
Gele route: 
Deze beschrijving is en ondersteuning bij de stoeptegel route die gevolgd kan worden door de pijlen 
van stickers op stoepen en fietspaden te volgen 
Deze start op de Noorderkade, maar kan bij iedere willekeurige sticker opgepakt worden, u komt weer 
terug bij u begin sticker 
Loop waar mogelijk op de stoep 

 
Wandelroute de Hoef +/- 5 KM     

 
 
 

 Ga op de Kanaalkade ter hoogte van de Ringersbrug in Noordelijke richting 

 Blijf de Kanaalkade volgen tot de hoek Molenbuurt 

 Steek hier over naar het Bolwerk  

 Volg de gele pijlen op het Bolwerk 

 Loop achter de snackbar langs 

 Ga rechtsaf het Zevenhuizen op  

 Loop rechtdoor over de zebra naar het Scharlo 

 Steek de stoplichten over naar de Bergerweg 

 Volg het voetpad door de spoortunnel 

 Blijf op de Bergerweg lopen tot vlak voor de rotonde 

 Steek linksaf de zebra over 

 Na het zebra linksaf het voetpad 

 Dan na 40 m rechtsaf richting de Rembrandtstraat 

 Neem de 4e straat rechtsaf Frans Halsstraat 

 Aan het einde links af de Ruysdaelkade op 

 Einde rechts de van Ostadelaan op 

 Neem de rotonde driekwart de Jan de Heem straat in 

 De 3e straat links onder het tunneltje door 

 Aan het einde links en meteen rechts de Fritz Konijnlaan op 

 Steek aan het einde de Westerweg over en volg linksaf het voetpad 

 2e afslag rechts de Lamoraalweg in  

 Houd rechts aan op het Nassauplein en rechts aan richting Nassaulaan 

 Steekk aan het einde links de Nassaulaan over, en rechtsaf de zebra over de Geestersingel 

 Loop over de brug steek over de Clarissenbuurt naar de Vrouwenstraat 

 Aan het einde linksaf het Ritsevoort op 

 Blijf deze volgen wordt Koorstraat en daarna Sint Laurensstraat 

 Aan het einde rechts de Gedempte Nieuwsloot volgen 

 Blijf doorlopen met de bocht naar links 

 Aan het einde komt u weer op het beginpunt Kanaalkade 
 
 

 


