
We starten aan het station in de Fortlaan Zwijndrecht
De Fortlaan tot aan de overweg, de Heidestraat in tot einde .
Aan de lichten naar rechts onder de brug richting Burcht, 1ste straat rechts
Verbindingsstraat, aan de splitsing rechts de Boomgaardstraat blijven volgen tot Boskouter. 
Volgen tot splitsing met schaarbeekstraat en links afslaan.
Na ongeveer 300m links het Dulpoezenpad in tot einde pad. 
1ste straat rechts de Kampstraat, 1ste straat links Reynerslaan loopt over in de
Boomgaardstraat tot einde.
Pastoor Coplaan rechtdoor oversteken Schooldam in, einde naar links grindweg 
Van Goethemstraat, einde straatje links, Verbindinstraat in op einde  rechts, 
Pastoor Coplaan richting Zwijndrecht tot aan de spoorweg.

De spoorweg oversteken links de Fortlaan in, 1ste straatje rechts SPORTHAL,
weg volgen links rond de sporthal voorbij het AC van de gemeente.
Adh.Borinstraat oversteken Smisstraat in tot einde links en dan rechts in de 
Ferd.De Deckerstraat. 
Grote baan oversteken Maatpad in en Kapellenkouter rechtdoor, links Neerstraat,
weg blijven volgen naar Blauwe Hoevestraat.
Voorbij de Kinderboerderij, misschien 1tje drinken als het kan en mag,.
Einde straat links, Bempt in tot het einde en links de Smoutpot in. 
Voorbij (cafeeke) tot het kapelleke en rechts afslaan, nog Smoutpot.
Rechtdoor over de spoorweg en direct rechts de Varenstraat in, einde straat links
Henneneststraat in, terug over de spoorweg en 1ste straat rechts, 
Lange Haagstraat tot einde.
Aan de meubelwinkel de Beverse Baan oversteken op aangegeven plaats over
tramsporen, rechts het fietspad volgen tot links het brugje over, klein straatje,
(Melselestraat) tot einde. 
Recht oversteken, rechts het fietspad volgen, tot ongeveer 20 meter, links in een
straatje met garages. 
Het volgen tot einde en links mee buigen, de Walstraat in. Einde Walstraat
rechtdoor tot rond punt.
Richting spoorweg, voor de spoorweg blijven en zo de Fortlaan in.
Zo kom je terug aan je vertrekpunt.

Hou het veilig en volg de Coronaregels.
Veel fiets- en wandelgenot

 

Bloesemroute met de fiets of wandelen 

Appelbabbelpauze is de nieuwe trend! Een gloednieuwe campagne van Ferm.
 Maak onderweg tijd om even te appelbabbelen: neem een appel mee om eventjes bij te praten en

 te genieten tijdens het schillen en opeten.

16 Km


