Advies route voor de wandeltocht op 29 dec 2019
De routes bestaan uit een oostelijk en een westelijk deel. Tevens zijn er mogelijkheden voor een ingekorte route.
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Het Oostelijke deel
Startpunt Filmhuis Wittenburgstraat
via Markt of Wittenburgstr richting Kerkstraat
wordt Stationplein. vervolgen tot over de spoorlijn.
fietspad volgen Ringbaan-Zuid wordt
Babberichseweg, deze blijven volgen tot halte
terug en fietspad vervolgen richting rotonde
oversteken, Babberichseweg vervolgen
richting Babberich
Na Huisnr. 50 het voetpad "De Breit" volgen
Oud-Zevenaarsedijk op, volgen tot
t Olde Processiepad volgen, bij trap rechtsaf, halte
linksaf dijk Kerkweg op, gelijk linksaf t klompenpad
Hier de Wejenward, na 70 meter rechtsaf
en einde pad rechtsaf, deze volgen tot
asfaltweg De GelderseWaard, rechtsaf en dan
linksaf de Ooysedijk op, links aanhouden tot
Slenterweg
Panovenweg, hier links zie je halte
hier omkeren, via Panovenweg terug, dan
Ooyselandweg, deze volgen
Einde weg linksaf Heilige Huisjes, dan links halte
nu links naar de Slenterweg en einde weg rechtsaf
direct weer linksaf Rosandeweg
Pad langs de watergang in, volgen tot
Pannerdenseweg, dan rechtsaf
fiets- voetpad, hier links halte

Halte-/Stopplaatsen
Filmhuis, Brouwerij, Ontmoetingskerk,
en Eetlokaal, Huize Sevenaer
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Ingekorte route (zie opmerking B)
Vanaf Groenrijk op fietspad linksaf, Pannerdenseweg
bij rotonde rechtsaf, Wielekescamp
einde weg linksaf, Schutstal
eerste weg rechts en daarna links aanhouden
Drostencamp einde weg , links af, Veilingpad
rechtdoor Spoorlijn oversteken, direct rechts dan halte
rechtsaf
Vanaf de molen rechtsaf "De Buitenmolen"
1e weg linksaf "Pelgromstraat"
linksaf
Heldringstraat en einde weg Linksaf
rechtsaf
Vestersbos en direct rechtsaf "Thebenstraat
rechtsaf
einde Oranjestraat oversteken, " De Romei"
deze volgen tot de Markt, terug bij start en de halten
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Westelijk deel wandelroute
Komende vanaf Groenrijk, rechtsaf
Pannerdenseweg ,fietspad tot de dijk
fietspad omhhoog, Oliemolen
Op de dijk rechts aanhouden, dijk volgen
Oliemolen wordt Leuvensedijk
Dijk blijven volgen
rechts bevindt zich de halte
een startpunt, dan route hier oppakken
terug naar de dijk en rechtsaf
einde fietspad linksaf
einde fietspad rechtsaf, Kandiadijk
langs "De Mammoet"
richting Groessen
Vossendel
fietspad verlaten, De Kandiastraat (halfverhard)
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Buitengoed De Panoven
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" Het Bakhuisje"

Verkorte
terug naar
de
Wellinghoeve

Groenrijk Zevenaar

Vanaf Groenrijk zijn er 2 mogelijkheden
A) Vervolg van de route, dat is het Westelijk deel
B) Een ingekorte route terug naar het startpunt Filmhuis/Markt
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Halte / Stop plaatsen

Route Westelijk deel wandelroute
rechts
rechts aanhouden, klompenpad volgen is
schouwpad watergang
verharde weg recht oversteken
aan je linkerhand bevindt zich de halte
vanaf hier klompenpad vervolgen
tot de Schraleweidsestraat en hier
linksaf
rechtsaf hier loopt de route via de halte
door de boomgaard van de Stokhorst
linksaf
einde pad, linksaf het klompenpad volgen
klompenpad wordt kerkepad
Kerkepad volgen tot de halte de kerk

Halte / Stop plaatsen

Route Westelijk deel wandelroute
Voorkant kerk, dan linksom over het voetpad,
Einde pad rechtsaf Tempelstraat
Eerste weg linksaf de Catrijnstraat
einde pad rechtsaf Kerkestraat
Kerkestraat volgen tot fietspad bij Betuwelijn
Deze weg langs de Betuwelijn blijven volgen
Schraleweidsestraat oversteken dan Den Oldenhoek
volgen tot de Mammoet, dan naar de Wellinghoeve
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Filmhuis, Brouwerij, Ontmoetingskerk,
en Eetlokaal, Huize Sevenaer
Halte-/Stopplaatsen
Groenrijk Zevenaar

Route Westelijk deel wandelroute
Indien klompenpad te slecht dan alternatief
is Kandiastraat vervolgen
rechtsaf einde weg rechtsaf Lijkweg tot de halte
na de Groene Schuur Lijkweg vervolgen en
rechtsaf de Schraleweidsestraat tot de halte
via de Stokhorst achteruit de route vervolgen
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Einde route

Westelijk deel wandelroute
Na de kerk rechtsaf de Dorpstraat
De Achtergaardsestraat in, links aanhouden
Hier voor de brugopgang links aanhouden
rechts aanhouden, richting Zevenaar
einde weg rechtsaf
De Methen oversteken en gelijk linksaf
het spoor over en gelijk rechts, Engeveldweg
Engeveldweg vervolgen tot de Molenstraat
Hier linksaf de Molenstraat
dan direct rechts vind je
Vanaf de molen rechtsaf "De Buitenmolen"
1e weg linksaf "Pelgromstraat"
Heldringstraat en einde weg Linksaf
Vestersbos en direct rechtsaf "Thebenstraat
einde Oranjestraat oversteken, " De Romei"
deze volgen tot de Markt, terug bij start
en de halten

De Groene Schuur
De Stokhorst

De Groene Schuur

De Stokhorst

Sint - Andreaskerk
Halte / Stop plaatsen

De Wellinghoeve
Halte / Stop plaatsen

De Buitenmolen

Filmhuis, Brouwerij, Ontmoetingskerk,
en Eetlokaal, Huize Sevenaer

