
Fotowandeling: Rondje Oostendorp en vesting Elburg, 7,8 km. Informatie: www.route.nl (nr.2120232)                                                    
Startpunt:     Parkeerplaats achter het Gemeentehuis.                                                                                    

Organisatie: Evenementencomissie Oostendorp 

1. Vanaf de parkeerplaats rechtsaf de Jukweg op en na 500 m rechtsaf het Schelepad op. 

2. Volg dit pad 800 m en ga linksaf en daarna rechtsaf de brug over en rechtsaf voetpad op. 

3. Na  800 m rechtsaf de Stoopschaarweg op en na 350 m oversteken. Pas op gevaarlijk punt. 

4. Ga rechtdoor en volg de Molenweg, daarna 1e weg rechtsaf. 

5. Einde weg linksaf en na 10 m oversteken en rechtdoor de weg op en daarna rechts aanhouden 

6. Het pad blijven volgen en over het brugje linksaf en einde pad oversteken, Bagijnendijkje op. 

7. 1e weg rechts, na 300 meter rechts aanhouden en dan einde weg rechts aanhouden. 

8. Na 50 meter oversteken, rechts langs De Herberg, klinkerpad op. 

9. Einde klinkerpad linksaf en na 150 m linksaf de stad in. 

10. De brug over en linksaf. (Noorderwal) 

11. Na 200 m rechtsaf en Noorderwal volgen, de weg oversteken en de wal volgen. 

12. Na 300 m rechts aanhouden. 

13. Einde pad linksaf en na 300 m oversteken en rechtdoor. 

14. Bij huisnummer 27 , rechtsaf fietspad op en links aanhouden en wandel op het trottoir. 

15. Na 100 meter, voorbij Altenaweg rechts oversteken. Pas op gevaarlijk punt. 

16. Linksaf en direct rechtsaf pad op. 

17. 1e pad linksaf, dit pad blijven volgen en na 400 m linksaf. 

18. Einde weg linksaf en naar 200 m heeft u het eindpunt bereikt. 

Als u de letters op de foto’s in de volgorde zet van de wandelroute, ontstaat er een woord van 12 letters. 

Stuur dit woord op naar info@evenementen-oostendorp.nl en u maakt kans op een leuke prijs. Stuur een 

leuke of bijzondere foto van jezelf/de groep mee! 
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