Speeltuinroute

Gennep-Zuid, 3,38 km.

Start bij Buurthuis “VanOns”
op het Norbertplein 3, telefoon 0485-512923.




Rechtsaf langs de Norbertus kerk en op kruising
met Langeweg naar links.

Aan de rechterhand na ongeveer 75 meter de 1ste speeltuin.



Vertrek via het poortje aan de dr. Nolensstraat linksaf

richting 1ste Dwarsweg,



rechtsaf 1ste Dwarsweg in gaan.

Op het einde links via Seringenstraat door kronkelen via de Asterstraat tot aan de
kruising 2de dwarsweg/Langeweg,





daar linksaf.

Na 30 meter rechtsaf bospad in lopen/fietsen tot aan parkeerplaats.

Dan rechts aan houden voor de 2de speeltuin die aan de Hoekweg ligt aan de linkerhand.

Bij het verlaten van het speeltuintje,



linksaf Hoekweg stukje volgend daarna via voetpad (links van Hoekweg 58) richting Willem
Boyeweg, door paadje met hekjes.



Ga linksaf, na Janssen Pers rechtsaf de
2de Dwarsweg op om het Pagepark in te
fietsen/wandelen.



Linksaf over Kalander en Watertoren
richting de 3de speeltuin.



Bij het verlaten in richting Ketelhuis fietsen/lopen, sla rechtsaf naar de hoek Willem
Boyeweg / dr. Nolensstraat voor de 4de speeltuin.

Rijd verder op de Willem Boyeweg. Deze gaat over in de Van Brederodestraat.

 Houd rechts aan en sla linksaf naar de Kellerberg.
 Steek over en sla rechts het paadje in, richting Van Gelrestraat
waar de 5de speeltuin zich bevindt.



Fiets/loop rechtsaf op Logterheuvel, ga linksaf (nog steeds Logterheuvel)
en draai op de hoek bij de boom van Amalia,





linksaf de Burg. Gilissenweg op.

In de bocht ga je rechtsaf de Heidehof in,

onder de overkapping ga je links naar het 6de speeltuintje.

 Ga terug naar de overkapping en ga linksaf richting Lavendelstraat.


Vervolgens rechts en meteen naar links de Korenbloemstraat in voor de 7de en laatste
speelplek met schommel en picknick bank.

Tenslotte door het paadje naar het Norbertplein terug naar Buurthuis “VanOns”.

De route staat ook op de website van de wijkraad: www.wijkraadgennep-zuid.nlVoor een plattegrond
volg de onderstaande link: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1544477.
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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