Speeltuinroute

Gennep-Centrum 4,12 km.

Start bij VVV bij het oude stadhuis,
Markt 1, tel. 0485-540266.

Ga de Zandstraat in.

 Sla linksaf de Middenweg in.
 Sla rechtsaf de Kruisstraat in.

Op de kruising met de Bergstraat ligt de 1ste speeltuin.



Ga voorbij de speeltuin rechtsaf de Emmastraat in.




Ga linksaf het Wilhelminaplein op

en steek de Spoorstraat recht over en loop/fiets de Burg.Woltersstraat in.



1ste weg linksaf Voorhoevepark,
volg de weg tot het plein met de 2de speeltuin.




Ga verder over Voorhoevepark (richting Brabantweg)

ga rechtsaf het voetpad op (Spoorwegje).

 Ga rechtsaf de Weverstraat in,
 ga rechtdoor de Brugstraat in.
 Sla rechtsaf de Zuidoosterlaan in.
 Sla linksaf de Julianalaan in.
 Ga meteen rechtsaf de Burg.

Van Banningstraat in en volg de bocht tot aan de 3de speeltuin.

 Ga verder met de bocht mee naar de Julianalaan.
  Sla rechts af en ga linksaf de Prins Bernhardlaan in.
 Ga linksaf de Brugstraat in.
 Sla rechtsaf de Bierbrouwersgroes in.
 Na 30 m aan de rechterhand ligt de 4de speeltuin.





Volg de weg en ga 1ste weg rechts naar de Kalboerstraat.
Sla rechtsaf de Touwslagersgroes in.

Bij het Mariakapelletje linksaf.
Voorbij het hek ligt het 5de speelveld De Groes, lekker om te
voetballen, rennen, picknicken.



Vervolg vanaf de Mariakapel linksaf Touwslagersgroes in richting Brugstraat.

 Linksaf de Brugstraat in.
Linksaf ’t Straatje in.


Ga rechtdoor de Maaskempweg in.

 Aan de rechterkant vind
je een voetbalveldje met bankje.

 Ga rechtsaf ’t Melkstraatje in.
Even verderop kom je bij een pingpongtafel.

 Weer wat verderop ligt aan de rechterkant de 6de speeltuin.





Ga rechtsaf ’t Melkstraatje in.

Ga rechtsaf over de brug over de stadgracht.

Ga rechtdoor via Torenstraat naar het oude stadhuis, het startpunt, de VVV.

De route staat ook op de website van de
wijkraad: www.wijkraadgennep-zuid.nl
Voor een plattegrond volg de onderstaande link: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1544510.
Gebruik van de speeltuin en verbindingsroutes is geheel voor eigen risico.
De route mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de wijkraad.
De gemeente Gennep en de wijkraad Gennep-Zuid kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade opgelopen
tijdens en/of als gevolg van het gebruik van de routes.
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