Wie laat vanavond de hond uit?
( 9 km wandelroute voor het hele gezin )

De route is een “rondje” van 9 km (de riem is deels een “heen en weertje”) en kan daarom op een
willekeurig punt worden gestart. Deze routebeschrijving begint bij de riem. Maar je kan dus bijvoorbeeld
ook bij de achterpoot beginnen, en daar dan ook eindigen. Als je de juiste route loopt, en je beschikt
over een GPS-horloge, dan kan je na afloop de hond zien die je hebt uitgelaten. Denk aan de 1,5 meter
onderlinge afstand met mede-wandelaars/lopers. Veel plezier.
BEGIN RIEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Driesprong Overdamsepad/Bloesemtuin, ga Overdamsepad (rood fietspad) op
Gelijk 1e weg rechts, bij huisnummer 18
1e weg links Tulpentuin
1e weg rechts Narcissentuin
1e weg links Heidetuin
Heidetuin volgen, in bocht naar rechts, met Castellum aan linkerkant, ga je links grijs onverhard
pad op, en over bruggetje
7. Na bruggetje links Loeriksepad (rood fietspad)
8. Op eind bij driesprong rechts Foxpad (rood fietspad)
9. 2e weg links Hollandsspoor (richting Rondweg, groen bordje)
10. 1e weg rechts Het Spoor
11. 1e weg rechts (hier staat geen straatnaambordje)
12. Bij rood fietspad (bordjes Zuidspoor/Hollandsspoor) rechts (rood fietspad)

13. Bij driesprong (gelijk aan punt 8) dezelfde weg weer terug, dus naar links Loeriksepad
14. Na 100m weer rechts over bruggetje
15. Heidetuin op dezelfde manier weer teruglopen, dus nu bocht naar links
16. 5e weg rechts Narcissentuin
17. 1e weg links Tulpentuin
18. 1e weg rechts
19. 1e weg links Overdamsepad (rood fietspad)
EIND RIEM
20. 1e weg links Bloesemtuin
BEGIN OOR
21. 1e weg links Bloesemtuin (zo heet het hier nog steeds)
22. 1e weg rechts Heidetuin
23. 1e weg rechts Beusichemsetuin
24. Ga linksaf in bocht naar rechts, en dan rechtdoor brug over (Overdamsepad)
EIND OOR
25. Op eind links, brug vervolgen
26. Op “vaste land” direct naar rechts, onverhard pad langs het water
27. Blijf dit pad volgen langs het water (dus een keer rechtsaf)
28. Op eind, trapje op, rechts over brug, Stuwmeer
SNUIT
29. Rechtdoor, overgaand in Sterremos
30. Op eind rechts Rendiermos
31. Bij driesprong links Westrumspad
32. Na kruispunt met witte stip, 1e onverharde pad rechts, talud op naar Vijfwal
33. Vijfwal oversteken, en rechtdoor Hardgras in
BEGIN VOORPOOT
34. Op eind links Kamgras
35. 2e links Blauwgras
36. Blauwgras blijven volgen (2x bocht naar rechts)
37. Gaat over in Westrumspad (rood fietspad dat je aan linkerhand ziet)
38. Bij viersprong (tunneltje richting Schalkwijk) rechts Hofstadspad
39. Na bijna 400m. vlak voor Montessorischool links stoep fietsenstalling op
EIND VOORPOOT
40. Op eind stoepgedeelte rechtdoor over gras (“50m hazenpaadje”) en volg betonplaten
41. Op eind naar links (voor het spoor)
BEGIN ACHTERPOOT
42. Op het eind bij T-splitsing NIET links, maar rechtdoor over tegelpad
43. Op eind rechts Schonauwensepad (rood fietspad)
44. Onder spoor door, daarna vlak voor tunneltje rechts voetpad/parkeerplaats op (=Gevelsteen)
45. Op eind rechts Edelsteen
46. Bij kruising rode fietspad oversteken (Donselaerspad), rechtdoor Edelsteen volgen
47. 3e weg links Kalksteen (tussen huisnummers 106 en 108)

48. Rechts Donselaerspad (rood fietspad)
49. 1e weg links Zandsteen (met een knikje)
50. Op eind, steek Natuursteen over, en naar rechts rode fietspad op
EIND ACHTERPOOT
51. Na ruim 400m bij Wijkcentrum Schoneveld links Schoneveldsepad
BEGIN STAART
52. 1e rechts Kristalwater (tegelpad)
53. Vervolg “hofjes” via Oceeaanwater
54. Op eind “hofjes” rechts rood fietspad (=Schonauwensepad)
55. Op eind links Weteringhout/Parkhout
56. 1e rechts Schaftpad
57. Steek Schelhout over
58. Bij 1e voetpad naar rechts, huisnummer 20, Zwenghout
59. Vervolg Zwenghout (dus bij huisnummer 10 naar rechts)
60. Bij T-splitsing (bordje Langshout) naar rechts
61. Ga rechtdoor naar Zonnehout
62. Vervolg Zonnehout, via bocht naar links
63. Op eind Zonnehout knikje naar rechts, en dan gelijk naar links (Parkhout)
64. Bij Wijkcentrum Schoneveld (zie ook 52), links Schoneveldsepad
EIND STAART
65. Rechtdoor, overgaand in Castellumpad, onder Castellum-station door
66. Castellumpad gaat over in Overdamsepad
67. Loop door tot eind, driesprong met Bloesemtuin (zie 1)

Wil jij in de basis hardlopen, maar ben je op zoek naar sportieve afwisseling? Of heb jij nog iets op
je sportieve bucketlist staan, maar ontbreekt het je aan discipline en doorzettingsvermogen? Heb
je geen sparringpartners of mis je de gezelligheid tijdens het trainen?
Dan is Soesenzo Outdoor Challenge,
de gezelligste buitensportclub van Houten,
echt iets voor jou!
Voor meer informatie kijk op www-soesenzo-outdoor.nl of bel 06 – 51 40 88 46

