
wandeltips:
• Blijf op het parcours.
• Hinder het overige verkeer niet.
• Wandel altijd op het voetpad. Is er geen voetpad, 
 blijf dan uiterst rechts op het fi etspad.
• Geen voetpad en geen fi etspad? Wandel dan 
 uiterst links van de weg met maximaal twee 
 personen naast elkaar.
• Op wegen zonder voet- en fi etspad geldt een 
 absoluut inhaalverbod.
• Let goed op bij het oversteken van wegen en 
 kruispunten.
• Wandel veilig, zorg dat je goed zichtbaar bent voor 
 het overige verkeer.
• Wandelen is plezierig en dat moet het ook blijven 
 voor de mensen die langs de route wonen. 
 Denk daarom aan afvalzakjes voor je papiertjes, 
 klokhuizen, etc. 

• Er zijn toiletten bij de start, op de pauzepunten en 
 bij de fi nish. Hoge nood? Bel even bij iemand aan in 
 plaats van tuin of heg te gebruiken.
• Kijk goed uit na het herstarten van de wandeling, 
 let tevens op dat iedereen van je groep ook meegaat. 
• Laat de kleinsten voorop lopen. Die bepalen dan het 
 tempo en je voorkomt hiermee dat de groep verdeeld 
 raakt met als gevolg dat je het overzicht kwijt bent. 

Bij een calamiteit kunt u bellen met het 
calamiteitennummer 06-10031235.

www.venloopkids.nlwww.venloopkids.nl

12 kilometer
• Vanuit Kazerneterrein richting 
 Garnizoenweg
• LA richting Garnizoenweg
• RA Horsterweg
• Venrayseweg oversteken
• LA Venrayseweg
• RA door poort  
 (over dijk langs de maas tot het einde)
• LA  Ankerkade
• LA  Ankerkade
• RA Rijnaakkade
• LA  Deltakade
• RA  Groot Bollerweg
• RA  Parlevinkerweg
• LA  Jachthavenweg
• LA  Fietspad  (rechtdoor over de brug)
• RA  Groot Bollerweg
• LA  Horsterweg  (oversteken)
• LA  Nagelkampstraat

Pauze op grasveld

• LA  Gruisdonk
• RA  Gruisdonk
• LA  op kruising
• LA  op rotonde  
 (rechts lopen over gras achter de bomen)
• RA  Groot Bollerweg
• LA  Deltakade
• RA  Rijnaakkade
• LA  Ankerkade
• RA  Ankerkade
• RA  door poort over de dijk tot einde
• LA  Venrayseweg
• RA  Horsterweg (oversteken)
• LA  Garnizoenweg  

Finish
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12 kilometer

Pauzeplaats 


