
Avond4daags Hoogkarspel – 5 km 
 
 
 

Route 1: 5 km 
 
Verlaat de parkeerplaats, ga L.. Sla L. naar het steegje achter sporthal De Sluis. Langs het ijzeren 
poortje; de SLUISDEURGANG. Sla L. naar de KOREN. Weg volgen tot kruising. Bij de kruising L. om de 
KOREN te volgen. Weg vervolgen naar de ROZEMARIJN. Weg vervolgen naar de MAJORAAN. Sla L. 
naar de LAURIER. Ga voor de bocht L. naar de KOMIJN. Ga L. in de richting van de KERSPELWEG. 
Steek over en sla R. Sla R. naar de STREEKWEG. Sla L. naar de KROKUSSTRAAT. Sla L. naar de 
LELIELAAN. De LELIELAAN draait naar rechts en verandert in de ANJERSTRAAT. Weg vervolgen; 
zijstraten die ook Anjerstraat heten negeren. Voorbij de bocht L. richting het spoor om op de 
ANJERSTRAAT te blijven. Sla R. om op de ANJERSTRAAT te blijven. Je loopt nu parallel aan het spoor 
langs het zwembad en de voetbalvelden. Weg vervolgen naar de SPORTLAAN. Over de brug RD. Sla 
R. naar de JULIANASTRAAT. Sla L. om op de JULIANASTRAAT te blijven. Sla L. naar de 
KEESMANLAAN. Je loopt nu om het Rozenhof heen. Sla R. naar de SINT LAURENTIUSSTRAAT. De 
kerk ligt nu voor je, via het rood/witte hek, over de brug, langs de Albert Heijn. Sla L. naar de 
STREEKWEG. Sla R. naar de NOORDERVOERT; nog vóór het tankstation. Sla L. naar de KLEINE 
IMMERT. Ga met de weg mee R. om op de KLEINE IMMERT te blijven. Sla bij de rotonde L. naar de 
BOVENAKKER. Sla L. naar de SLUISWEG.  
 

 

 

Route 2: 5 km 
 
Verlaat de parkeerplaats en ga R. om op de SLUISWEG te blijven. Sla L. naar het FIETSPAD. Bij de 
tweesplitsing van het fietspad links aanhouden. Sla L. over de brug bij lantaarnpaal nr. 266-16. 
Vervolg de weg RD. Sla R. bij de 3e afslag, voor het speeltuintje, naar de RIETZANGER. Sla L. om op de 
RIETZANGER te blijven. Ga langs kinderboerderij Skik over het SKIKPAD. Steek over bij het zebrapad. 
Sla L. naar de STREEKWEG. Sla R. naar de BINCKHORST. Sla bij de splitsing L. om op de BINCKHORST 
te blijven. Ga linksom langs het speeltuintje. Sla L. naar het REIGERSPAD. Sla L.. Ga over de brug. Sla 
R. naar de MEESTER SPIGTLAAN. Sla R. naar het HAZENPAD. Tussen de poortjes door. Over het 
zebrapad. Sla R. naar de NIEUWEWEG. Sla L. naar de STATIONSLAAN. Sla L. naar de JULIANASTRAAT. 
Sla R. naar de SPORTLAAN. Ga met de weg mee naar de DAHLIASTRAAT, links aanhouden. Sla R., 
over de brug, langs de sportvelden. Sla R. naar de LELIELAAN. Sla L. naar de NARCISSENLAAN. Sla L. 
naar de DAHLIASTRAAT. Sla R. om op de DAHLIASTRAAT te blijven, richting de STREEKWEG. Sla R. 
naar de STREEKWEG. Sla L. naar de BOVENAKKER. Sla L. om op de BOVENAKKER te blijven, bij de 
tweesplitsing. Sla R. naar de SLUISWEG.  
 
 
 

 
 
 



 
 
Route 3: 5 km 
 
Verlaat de IJsbaan en sla L. naar het fietspad. Steek over bij het zebrapad. Sla L. naar de Bovenakker. 
Ga bij de splitsing R. om je weg te vervolgen op de Bovenakker. Sla R. naar de Streekweg. Steek bij 
het zebrapad voor de rotonde de Streekweg over. Steek direct de Julianastraat over bij het 
zebrapad. Ga voorbij de kerk L. om tussen de kerk en de AH door te lopen. Vervolg de weg RD. op de 
Sint Laurentiusstraat. Sla L. naar de Keesmanlaan. Sla R. naar de Tuinstraat. Je loopt hier aan de 
rechterkant van de Vijver. Sla L. naar de Essenlaan. Sla R. naar de Julianastraat. Ga met de bocht 
mee naar R. om op de Stationslaan te komen. Sla aan het einde van de straat R. naar de Nieuweweg. 
Steek over bij het zebrapad om je weg te vervolgen op het Hazenpad. Ga RD. naar de Meester 
Spigtlaan. Ga aan het einde van het Reigerspad RD. naar de Waterhoen. Sla bij nr. 22 R. naar de 
Blauwe Reiger. Sla de 1e afslag L. naar de Scholekster. Ga RD. om je weg te vervolgen op de Kuifeend. 
Sla aan het einde van de straat R. Ga over de brug om je weg te vervolgen naar de Wulp. Ga de brug 
over om je weg te vervolgen op de Smient. Ga aan het einde van de weg R. om op de Smient te 
blijven. Sla L. om je weg te vervolgen op de Meerkoet. Sla aan het einde van de weg R. naar de 
Streekweg. Steek bij het zebrapad over om op het Skikpad te komen. Sla bij Kinderboerderij Skik L. 
richting de Zanglijster. Ga over de brug RD. tot aan het schelpenpad aan de rechterhand. Ga hier R. 
Houd het schelpenpad R. aan om op het fietspad te komen. Sla R. om de weg te vervolgen tot aan de 
Sluisweg. Steek de Sluisweg over en sla vervolgens R. om over het fietspad langs de Sluisweg de weg 
te vervolgen. Sla L. naar de IJsbaan.  
 
 
 
 

Route 4: 5 km 

Verlaat de IJsbaan en ga R. het fietspad op. Ga bij de splitsing L. en steek de Sluisweg over. Sla de 
derde afslag L.. Ga met de weg mee naar R.. Ga bij de ‘rotonde’ naar L.. Je loopt nu op de Kosterij. 
Deze weg gaat over in de Vangershof. Ga L. bij de kruising. Ga vervolgens R. naar de Noordervoert. 
Steek de Streekweg over en ga RD. naar de Bernhardstraat. Ga L. naar de Wilhelminalaan. Steek de 
Nieuweweg over en ga RD. naar de Keesmanlaan. Ga bij de t-splitsing L. naar de Julianastraat. Ga 
voor de brug R. naar het Rozenpad. Ga aan het einde van het Rozenpad R. naar de Dahliastraat. 
Houd aan het einde van de weg L. aan om je weg op de Dahliastraat te vervolgen. Ga bij het NP op 
de stoep L. richting SC Spirit ’30. Loop langs het zwembad over de Anjerstraat. Ga bij de bocht naar 
L. direct naar R.. Loop helemaal RD. tot aan het basketbalveld en ga daar L.. Loop RD. en vervolg je 
weg op de Lobeliastraat. Ga L. met de bocht mee en ga daarna R. met de bocht mee. Ga bij de bocht 
naar R. RD. via het steegje naar de Amaryllislaan. Ga bij de t-splitsing van de weg R. om je weg te 
vervolgen op de Amaryllislaan. Ga L. om je weg te vervolgen op de Amaryllislaan. Ga aan het einde 
van de weg R. naar de Krokusstraat. Ga aan het einde van de weg R. naar de Streekweg. Ga L. naar 
de Dille. Ga bij de splitsing L. naar de Kamille. Ga met de bocht mee naar R.. Ga vervolgens L. naar de 
Klaverbouw. Ga aan het einde van de weg L.. Ga R. naar De Haard. Ga R. naar de Bovenakker. Ga R. 
naar de Sluisweg. Ga R. naar de IJsbaan. 

 
 
 
 
 



 


