



 

 
   









13. Stationsplein – net voor
Burgemeester Hustinxstraat
Ga rechtsaf en loop via de Burgemeester
Hustinxstraat richting het

3

Quackplein. 14 bevindt zich aan de

overkant van het Quackplein, aan
het begin van de Kronenburger4
2
singel.
  

14. Kronenburgersingel, naast
0
5


Quackplein
14

 
13
1
Loop via de Nassausingel naar het
20
Keizer Karelplein. Neem de roton19
17
de weer linksom tot je voor De
6
18
Vereeniging staat. Sla de Oranje12
singel in en loop tot aan de Prins
15

Bernhardstraat. Je vindt 15 aan
11
de overkant van deze straat.
15. Oranjesingel, ter hoogte van
16
Prins Bernhardstraat

10
Loop de Prins Bernhardstraat in.

Je
vindt 16 aan de rand van het


park, net voorbij de parkeerplaat
7

sen aan de Wedren.
 

16.
 Prins Bernhardstraat, net voorbij de Waldeck Pyrmontsingel
8
 
GORISSTRAAT

Vervolg je weg door de Prins

Bernhardstraat
over te steken



en
de
Waldeck
Pyrmontsingel


  
in te lopen. Ga linksaf naar de
 

9

  

Staringstraat en rechtsaf op de

Bijleveldsingel.
Ga vervolgens
 
    
ROUTE | Duur:
± 2 uur
links op de Prins Hendrikstraat.
Je vindt 17 opde hoek van deze
0. Startposter: In raam
Loop verder om de Sint Canisiusbeekseweg over. Aan het begin van
straat en de Canisiussingel.
 steken.

Festivalhuis (Mariënburg 75)
singel over te
Je vindt 5
de Heyendaalseweg vind je 9.
17. Hoek Prins Hendrikstraat en

Steek de straat over naar het
aan de overkant.
9. Kruising Groesbeekseweg/
Canisiussingel


pleintje en vind 1.
5. Hoek Sint Canisiussingel/
Heyendaalseweg 
Vervolg je weg parallel aan de
1. Stoep tegenover Café Faber
Traianusplein
Steek aan deze kant van deweg de
Canisiussingel en sla de eerste

Loop verder de Meester FranckenHeyendaalseweg over en loop de
straat rechtsaf. Loop voorbij de
 Loop
 terug naar het Festivalhuis,

 
achter LUX langs de Mariënburgstraat in tot aan de rotonde met de
Groesbeekseweg af richting cenBijleveldsingel
en vind 18 aan




sestraat in en vind 2 in een raam
Berg
Loop daar een
trum. Wandelen is gezond!
Steek
het
begin
van
de
Berg en Dalse en Dalseweg.




6. 
bij de bibliotheek.
stukje naar links en vind
aan heteinde
van de straat de St.
weg.


2. Raam bibliotheek
6. Kruising Berg en Dalseweg/
Annastraat over en loop een stukje 18. Berg en Dalseweg, net voorbij
Loop verder in dezelfde straat en
Meester Franckenstraat
naar links om 10 te vinden.
de Bijleveldsingel
 
 
  steek
de Burchtstraat over. Bij
Volg de rotonde en loop aan de 10. St. Annastraat, net voorbij Van
Loop terug en steek de Canissiuswerkzaamheden: sla linksaf en
overkant de Dominicanenstraat in.
Triëststraat
singel over naar de Van der
ga rechts de Stockumstraat in.
Loop de straat uit en ga naar links
Keer om en loop naar het Keizer
Bruggenstraat. Ga links op het
Aan het einde van deze straat zie
de Daalseweg op. Vind 7 ter hoogte
Karelplein. Neem de rotonde linksHertogplein en vind 19 op de
je rechts de Lindenberg, poster 3
van de Hobbemastraat, net voor
om, steek de Graafseweg over en
kruising met de Hertogstraat.

 
staat op de hoek bij het Valkhofde Albert Heijn.
vind 11 een paar meter verder 19. Hoek Hertogplein en
park. Bij geen werkzaamheden: 7. Daalseweg ter hoogte van
langs de Graafseweg.
Hertogstraat
Loop rechtdoor de Hoogstraat
Hobbemastraat
11. Graafseweg, net vanaf het Keizer
Loop rechtdoor de Van Broeckin tot aan de Lindenberg en vind
Draai om en loop terug over de
Karelplein
huysenstraat in. Je vindt 20 net
daar poster 3.
Daalseweg. Sla linksaf naar de
Loop terug en vind 12 aan het Keivoorbij de eerste kruising.
3. Hoek Lindenberg
Daalsedwarsweg. Steek aan het
zer Karelplein tussen de Graafse- 20. Hoek Van Broeckhysenstraat
Loop dezelfde weg terug naar de
einde van die weg de Groesbeekweg en de Van Schaeck Mathonsinen Mariënburg
Burchtstraat en ga links naar het
sedwarsweg over en vervolg je weg
gel.
Einde route
Kelfkensbos, loop langs het Valkvia de Fort Kijk in de Potstraat. Sla 12. Keizer Karelplein – tussen
hofmuseum en vind 4 net voor het
linksaf de Coehoornstraat in en
Graafseweg en Van Schaeck
De Nieuwe Oost | Wintertuin
 in het midden van
Traianusplein
loop aan de linkerkant van de weg.
Mathonsingel
is niet verantwoordelijk voor
de weg. LET OP: deze poster staat
Ter hoogte van de Gorisstraat vind
Sla linksaf en loop over de Van
eventuele ongevallen of scha   
tussen de rijbanen, steek de weg
je 8. 
Schaeck Mathonsingel naar het
de tijdens de wandeltocht.
in zijn geheel over en lees vanaf de 8. Coehoornstraat, ter hoogte van
station. Ga voor het station rechtsHoud je aan de verkeersregels,
andere kant.
Gorisstraat
af en vind 13 op het stationsplein,

let op je eigen veiligheid en die
  Kelfkensbos/
4. Einde
Loop verder langs de Coenet voor de Burgemeester Hustinxvan anderen. Veel plezier!
 

Traianusplein
hoornstraat en steek de Groesstraat.
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De weg. Taoïstisch wandelen met A.L. Snijders
 





 

 

   



 

 

 



  

 



    
 







  

  
 



  



  
 

  
 

  

 

 
  
 

