
Startend van ‘t Aahoes gaan we linksaf 
de Albardastraat in en vervolgen deze 
weg totdat we linksaf het zandpad in 
gaan (voorbij Bouwbedrijf Asteleyner). 
Aan het einde gaan we rechtsaf de 
Wilgenstraat in. Daarna aan het einde 
gaan we linksaf, dit is de Aadijk. 

Bij de Plesmanweg gaan we rechtsaf. 
Deze weg volgen we tot aan de 
verkeerslichten en steken hier 
links over (Autogarage Lenferink). 
We volgen het trottoir langs de 
Bleskolksingel en lopen door tot aan 
de volgende verkeerslichten.

Bij de verkeerslichten steken we 
rechts over. Daarna gaan we rechtsaf 
de Dikkersweg in en we lopen deze uit.

Aan het einde van de Dikkersweg gaan 
we rechtsaf de Kloosterweg in. Bij de 
bocht naar links gaat de Kloosterweg 
over in de Van Riemsdijkweg. Deze 
lopen we uit tot aan de Plesmanweg. 

Bij de Plesmanweg gaan we linksaf 
en vervolgen deze weg tot aan de 
verkeerslichten. Hier steken we over 
en gaan meteen linksaf het voetpad 
op (de Kolthofsingel). 

We gaan het eerste geasfalteerde 
pad rechtsaf (de Bosrand). Dit pad 
vervolgen we tot aan het einde en 
gaan dan rechtsaf de Visschedijk 
in. Deze lopen we uit tot aan de 
fietssnelweg, dit is de Burgemeester 
Schneiderssingel. 

Bij de Burgemeester 
Schneiderssingel gaan
we linksaf en lopen 
door tot we rechts kunnen 
oversteken bij een 
fiets/wandel-oversteekplaats. 
We gaan de wijk in; de Laan van Indië. 

Bij de eerste kruising gaan we linksaf 
de Salomonsonstraat in. Aan het 
einde gaan we rechtsaf de Doedes 
Breuning ten Catestraat in. We lopen 
hier langs het water en gaan linksaf 
langs het Stadslab. Een leuke plek om 
even neer te strijken!

Achter het Stadslab vervolgen we 
de straat rechtsaf. Daarna gaan we 
linksaf de Van Wulfften Palthestraat 
in om bij de Haven Noordzijde uit 
te komen. Hier gaan we rechtsaf. 
Deze weg vervolgen we tot aan de 
verkeerslichten. Onderweg passeren 
we nog de Galerie Veneman.

Bij de verkeerslichten steken we de 
Kolthofsingel recht over en vervolgen 
deze weg (de Turfkade) en lopen deze 
helemaal uit, aan het einde gaan we 
rechtsaf de Beatrix de Rijkweg in. In 
de bocht gaan we linksaf het fietspad 
op tot aan de verkeerslichten. Hier 
steken we over en gaan daarna linksaf 
de Anthony Fokkerstraat in. 
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Bij de bocht gaan we rechtsaf de 
Sluisweg in en vervolgen we deze weg 
tot aan het Aahoes.

Galerie Veneman


