Routewijzigingen Hanzestedenpad (4e druk, 2020)
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41 en 43| 15 (41)
t/m 08 (43)| 12 en
13

Heen

De route door de uiterwaarden is afgesloten vanwege
werkzaamheden bij de asfaltfabriek. Vervang de
volgende tekst: “Spoorweg oversteken en rechtdoor,
(…) t/m (…) op kruising rechtdoor.” U volgt de
hoogwaterroute op de kaart.

Spoorweg oversteken en na de kerk (13) rechtsaf, Kornet van
Limburg Stirumstraat. Zijwegen negeren. Bij splitsing bijna aan
het eind van deze straat, het rechter deel van de Kornet van
Limburg Stirumstraat vervolgen. Weg oversteken (de Meente) en
linksaf. Eerste straat rechtsaf, de Rijksstraatweg. Deze weg loopt
parallel aan de verkeersweg. Na 1,4 km in Den Nul, op kruising
rechtdoor.

Tracering

14 okt 2020

43 en 41| 18 (43)
t/m 3 (41) | 13 en
12

Terug

De route door de uiterwaarden is afgesloten vanwege
werkzaamheden bij de asfaltfabriek. Vervang de
volgende tekst: “rechtsaf * de dijk op (…) t/m (…)
Steeds rechtdoor en na 350 m spoorweg oversteken".
U volgt de hoogwaterroute op de kaart.

Parallelweg, de Rijksstraatweg, 1,4 km volgen. Einde linksaf en
direct rechtsaf, de Kornet van der Lindenweg. Zijpaden negeren.
Einde straat, bij kerk (13) linksaf, Aaldert Geertsstraat. Spoorweg
oversteken.

Tracering

14 okt 2020

55 | 03-08 | 18

Heen

Tijdelijke wijziging tot medio 2021 vanwege
werkzaamheden. “U gaat achtereenvolgens (…) t/m
(…) Bij straatnaamborg Goertjesweg rechtdoor”
vervangen door:

Na 350 m onder een brug door. Daarna scherp linksaf en direct
rechtsaf via voetpad langs de weg. Na 300 m, ter hoogte van
verkeerslichten, gaat u rechtsaf. Na 200 m, bij Faradaystraat,
linksaf onder spoorviaduct door. Aan de andere zijde links
aanhouden. Volg deze weg ruim 500 m met een bocht naar
rechts. Aan het eind linksaf bij volgende zijweg de Goertjesweg
rechtdoor.

Tracering

14 okt 2020

55 | 03-07 | 18

Terug

Tijdelijke wijziging tot medio 2021 vanwege
werkzaamheden. “Bij straatnaambord Goertjesweg
(…) t/m (…) en een verkeersweg.door” vervangen
door:

Bij straatnaambord Goertjesweg rechtdoor en daarna eerste weg
rechtsaf, Marsweg. Volg de weg ca. 500 m met bocht naar links.
Ter hoogte van spoorviaduct rechts aanhouden onder viaduct
door. Aan de andere zijde rechtsaf. Voor de verkeerslichten
linksaf (dus niet oversteken). Na 300 m, voor een brug, linksaf.
Daarna scherp rechtsaf en onder de brug door.

Tracering

14 okt 2020

71 | B2, 4 | B1

Er is een omleidingsroute langs de tweede boerderij
aangelegd. De markering is ter plaatse aangepast.

89 | F5, 5 | F1

Fout in de beschrijving. 200 meter moet 100 meter
zijn. Vervang de volgende tekst: "Volg het pad 200 m
tot een splitsing.”

Nieuwe tekst: Volg het pad 100 m tot een splitsing.

93 | 1 | H1

Drukfout, de lengte van de route is verkeerd in het
boekje opgenomen.

De lengte van de route is 18,2 km in plaats van 21,2 km.

96 | kaart H1

De "Toekomstige route” kan worden gebruikt. Het
zelfbedieningspontje is in de vaart.

97 | kader |
kolom 2

De "Toekomstige route” kan worden gebruikt. Het
zelfbedieningspontje is in de vaart.

Tracering

22 nov 2021

Tracering

29 apr 2021

14 okt 2020

Tracering

14 jul 2021

Tracering
**U kunt ook linksaf.

14 jul 2021

