
Er is maar één route  ! 
 

Benodigd aantal 4 personen 

 

 

De start van de route is om 09.00 uur precies bij voormalig steakhouse “De Zwarteweg”. 

 

Indien voldoende aantal deelnemers en bij tijdige aanvang , is de route om 11.30 uur gedaan. 

 

Enkele tips : 

 

 Bij enkele mensen (bijv. ouderen) kan het voorkomen dat het papier niet aan de weg 

staat en dat verzocht wordt om het binnen even te pakken. Graag de nodige tolerantie. 

 Reageer vriendelijk, ook al staat het papier (nog) niet aan de weg of als het  er niet 

            gebundeld staat. 

 Kijk ook in de “zijstraten”. Op de route beschrijving zijn deze aangegeven met “>>>”. 

 Denk a.u.b. aan de verkeersveiligheid en die van jullie zelf 

 Let vooral in de bebouwde kom op de eventueel meelopende kinderen. Stuur ze 

zonodig weg, in ieder geval van de weg af. 

 Ruim gevallen los papier op. Dit staat als voorwaarde in de door de gemeente Gennep 

verstrekte vergunning. 

 

 

Veel succes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Route beschrijving  (“>>>”zijn zijwegen.) 
 

         Zwarteweg 

 >>> Pastoor Hoefnagelstraat 

 >>> Stukje Langstraat ( tot Kerkstraat ) 

         Zwarteweg vervolg 

         Heiveld 

         Nieuwe wijk:Pottenbakker 

 >>>  Tichel 

          Ringeloor 

         Plateel 

         Vuurtest 

                    Vervolg Heiveld 

 >>>  Kerstenberg tussen Heiveld en Langstraat 

          Vervolg Heiveld 

 >>>  Laagland 

         Gagelveld  helemaal rondrijden. 

          Heiveld rechtsaf en via 

          Kerstenberg naar Verloren land 

          Verloren land               

          Rozenbroek 

          Langstraat richting plasmolen 

 >>>  Zandheide 

          Vagevuurweg 

          Helweg 

          Langstraat 

          Kerkstraat 

          Gildestraat 

          Zwarteweg tot Oudebaan 

          Oudebaan tot Kerkstraat 

          Kerkstraat 

          Schuttersplein 

          Wethouder Theunissenhof 

          Schoolstraat 

          Schietberg 

          De knoot 

          Klaproosweg 

 >>>   Rogbloempad 

           Klaproosweg vervolg 

          Weegbreepad 

           Kanonskamp 

           Koenselberg 

           Distelstraat 

           Kamilleweg 

 >>>   Venkelstraat 

           Kamilleweg vervolg 

           Zandberg (bejaardenwoningen) 

           Oudebaan helemaal,  te beginnen op hoek met Langstraat 

           Sprokkelveld helemaal. 

           Bloemenstraat vanaf Sprokkelveld tot Lambert Verhasselt 

           Smelenhof 

 

*              Einde route  

 

 


