Route 4 - De Meent
Start & finish: De Meent (Orion)

Vraag: Op welke datum was de grote brand in de Meent? Wat herinner je
je nog?

Route 4a = 5 km
= de Meent
Houd Meent aan re hand, loop
langs school n winkelcentrum, li
af om centrum heen. Langs
vijvers re af park in. Volg pad
door speeltuin, op 4 sprong rd.
Re aanhouden en via
Marskramer li/re naar
Poortwachter. Oversteken en via
Chirurgijn aan eind naar
bruggetje li af. Op fietspad langs
tram re af. Voor viaduct re af
omhoog en boven re af
wandelpad volgen. Li af omhoog
naar fietspad. Volgen onder
Beneluxbaan door. Boven re af
(Startbaan). Aan eind bij
stoplicht oversteken, fietspad
volgen na bocht re af door
tunnel Marne. Op T re af
fietspad volgen. Aan eind re af
en na tunnel re af tot volgende
tunnel. Re af, na tunnel li af en
fiets/voetpad volgen
(Weegschaal). Aan eind bocht n
li, langs sloot, einde re/li Grote
Beer. Langs fietspad terug naar
Orion, einde re af: De Meent.

Bij vragen mail s.vandermeer@amstelveensport.nl

Route 4b = 3,1 km

= de Meent
Houd Meent aan re hand, loop langs
school n winkelcentrum, li af om
centrum heen. Langs vijvers re af
park in. Volg pad door speeltuin, op 4
sprong rd. Re aanhouden en via
Marskramer li/re naar Poortwachter.
Oversteken en via Chirurgijn aan
eind naar bruggetje li af. Op fietspad
langs tram re af. Voor viaduct re af
omhoog en boven re af wandelpad
volgen. Aan einde niet omhoog naar
fietspad, maar re af over bruggetje
en aan einde nogmaals over brug.
Op T li af Chirurgijn, Marketenster en
Troubadour volgen. Bijna aan eind re
af Hellebaardier naar Poortwachter.
Oversteken, li af langs fietspad, sloot
oversteken, re af langs sloot, einde
re/li Grote Beer. Langs fietspad terug
naar Orion, einde re af: De Meent.

Bij vragen mail s.vandermeer@amstelveensport.nl

