
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 (medische) calamiteit tijdens het evenement 
kan gebeld worden met 077-374 54 21. 
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VRIJDAG 10 juni 2022 12 kilometer
• Vertrek Kazerneterrein via de afgehekte route
• RA Venrayseweg
• RA tussen de 2 bruggen omhoog
• LA over Stadsbrug 
• LA Stalen trap af (let op)
• RA over voetpad Prinsessesingel
• RD Havenkade
• RA Brug Weertsprong
• LA Havenkade
• RD Maaskade
• LA “Het Bat” (Lage Loswal) trappen naar 
 beneden
• Voetpad volgen richting Sint Urbanusweg
• LA Sint Urbanusweg
• LA Groeneweg (voor hotel restaurant Valuas)
• RA Groeneweg (onverhard)
• RA Genooyerweg
• LA volg fi etspad
• Sint Urbanusweg oversteken
• RA Sint Urbanusweg
• LA Dr. Blumenkampstraat
• RA Hogeschoorweg
• RA Wilhelminapark
• Weg volgen tot aan Hogeweg
• RA Hogeweg
• RD Noord Binnensingel
• RD Mercatorstraat
• RA Deken van Oppensingel
• Bij rotonde RD Deken van Oppensingel

Pauze 7 KM Julianapark

• Deken van Oppensingel oversteken
• RD Keullerstraat
• RA van Kleefstraat
• LA Monseigneur Boermansstraat
• LA Geldersepoort
• RD Lomstraat
• RA Peperstraat
• LA Markt 
• Voorlangs stadhuis DEFILE
• Gasthuisstaat
• RD Parade 
• Einde Limburgs Museum

Finish

Vanuit de fi nish loopt de route als volgt terug 
naar het Kazerneterrein:
• Koninginnesingel richting stadsbrug
• T.h.v. Prinsessesingel via verkeerslichten 
 oversteken
• RA stadsbrug op 
 (let op: niet via de fi etsbrug)
• Voetpad richting Blerick (Berenkuil)
• RA richting Kazerneterrein via schelpenpad

De
ze 

route is ingekort i.v.m.                  

                de f inish in de binnensta
d!

Extra wandeltip: 
Deze route is ingekort in verband met de fi nish in 

de binnenstad. De originele route van zes of twaalf 

kilometer kun je volbrengen door terug te wandelen 

naar het Kazerneterrein. Uiteraard kun je ook in de 

buurt van fi nish parkeren en van tevoren naar het

Kazerneterrein lopen.

Pauzeplaats 

12 kilometer


