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Niet in deze route opgenomen maar wel 
te bezoeken op zaterdag 10 september 
is de Duurzame energiepositieve 
woning [30] aan de Lisdodde 11 laat u 
inspireren door deze bijzondere woning 
en tuin.
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• De Start is bij De Cultuurfabriek [1] aan het Kees Stipplein Op
deze plek waar het heden, verleden en de toekomst samen komen, 
dansen de beelden van Linette Dijk aan weerszijde van de gracht en 
verbinden ze de twee pleinen en de mensen. Het totale kunstwerk
symboliseert aan de ene kant de vraagtekens van het leven en
hiermee de zoektocht naar wie we zijn op het KeesStipplein en
aan de andere kant op het Thoomesplein de uitroeptekens van
het leven en hoe we omgaan met de ambities en het leven vieren.
Hierbij is de balans tussen beide het spanningsveld waarin we ons
allen dagelijks begeven.

• Vandaar wandelen of fietsen we via de Brouwerschracht RA naar
het Zwaaiplein LA Hoogstraat Scheepjeshofplein RD langs deze
route door het centrum wordt u hierbij begeleid door het groen in 
het centrum [2]. Het Scheepjeshofplein gaat over in Zandstraat u
passeert hier naast nummer 37 de voormalige Eben Haëzer kerk 
[3] ga LA de Beatrixstraat in aan het einde van de straat ziet u links 
de Oud Kerk [4] de route gaat hier RA de Achterkerkstraat af, aan
het einde van de straat is aan de overzijde het Gedenkpark de
Oude Begraafplaats [5]. Hier gaat u RA de Weverij op bij rotonde
RD Weverij aan uw linkerhand verschijnt de Nieuwe Molen hier
steken we over LA Nieuweweg rechts passeert u de Nieuwe Molen 
[6] en aan de andere zijde van de straat ziet u het Woningbouwblok 
de Engelse Stad liggen. Even later langs de Nieuweweg aan uw
linker hand komt u molen De Vriendschap [7] tegen, hier bent u
van harte welkom bent in de molenwinkel en de diverse activiteiten 
die daar plaatsvinden.

• We vervolgen onze weg op de Nieuweweg en bij de kruising gaan
we LA en volgen de Holleweg RD wordt Vendelseweg, u passeert
De Vendel daarna LA Gortstraat in de bocht rechts houden en
RA Rozenstraat dan gaan we LA de Davidsstraat [8] in waar we
de Arbeiderswoningen van weleer aantreffen. Na het Davidsplein
gaan we RA de Zandstraat/Panhuis op, bij kruising LA richting
het Prins Willem Alexanderpark aan uw rechterhand tussen
de twee appartementscomplexen is het nieuwe informatiecentrum 
van het IVN [9] gevestigd, waar u vandaag van 11.00 tot 14.00, op
woensdagmiddagen of op afspraak van harte welkom bent. We
gaan verder via het Prins Willem Alexanderpark RA de Sportlaan
op, u passeert Het Perron [10], via fietstunnel RD de Verlengde
Sportlaan volgen, deze gaat over in Boomvalk en na het oversteken 
bij De Wiekslag RD de Boerenzwaluw op en in de bocht LA
het fietspad op voor de de school langs.

• De school waar u langs komt is het Integraal Kindcentrum West
[11]. Ga vanaf het fietspad RD de Klipzwaluw in. De Klipzwaluw
heeft een bocht naar rechts hier gaat u direct weer links, zodat u
op de Klipzwaluw blijft. Aan het einde van de weg RA het fietspad
op richting Ruisseveen LA het Ruisseveen volgen en dan RD
de weg vervolgen. Net voorbij de tennisvereniging komt u na het
oversteken van de kruising aan uw linkerzijde langs Natuurtuin
Diddersgoed [12], deze unieke tuin is elke laatste zondag van de
maand te bezoeken, ook op 10 september kunt u hier terecht om
u te verwonderen aan dit mooi stukje Veense natuur, de tuin is
opengesteld van 11.00 tot 14.00.

• Vervolg u route via het Ruisseveen tot aan de Slaperdijk. Bij
de Slaperdijk wordt er gewerkt om met de Turfweide [13] een
nieuw stuk typisch Veense natuurbeleving te realiseren. Op
zaterdag 10 september staat hier een informatie stand waar te zien 
is hoe deze er in de toekomst uit gaat zien.

• Na deze stop vervolgen wij onze weg en rijden we iets terug
in omgekeerde richting naar het Ruisseveen en nemen gelijk
het fietspad RA voor het dierenkampje om vervolgens LA
de Tuinfluiter in te rijden. Deze blijven volgen, links aanhouden
en aan het einde van de Tuinfluiter het 2e fietspad LA inrijden.
Via dit klein stukje fietspad komt u bij de Goudvink deze oversteken
en RD de Distelvink volgen ook als deze rechts afbuigt. Bij
de kruising van de Distelvink met het fietspad LA het fietspad
volgen en vervolgens RA het fietspad Het Overslag op. Dit
fietspad blijven volgen onder spoortunnel door ca. 1km, u fietst
hier over een prachtig fietspad door een lommerrijk gebied. Bij
de Dijkstraat LA hier staat rechts (Dijkstraat 173) de voormalige
Rehobothkerk [14] even verder langs de Dijkstraat passeren we
de Eekhoeve [15] het Theehuis, Landwinkel en Zorgboerderij
waar u altijd welkom bent! We vervolgen onze weg verder over
de Dijkstraat RD steken we de Rondweg-West over en komen op
de Doctor Slotemaker de Bruïnestraat en gaan we gelijk RA het
fietspad op de Thorbeckesingel in. Bij de Bergweg LA hier staat op
nr.47 de voormalige pastorie “Uterham” [16] aan het einde van
de Bergweg LA de Kerkewijk op.

• Aan de overzijde van de straat bent u op zaterdag 10 september
van harte welkom bij Huize De Tol [17] zij zetten voor u de deuren
open en geven rondleidingen in dit prachtig gerestaureerde
monument. Als we onze weg vervolgen langs de Kerkewijk zien
we rechts het nieuwe CLV gebouw [18] we gaan verder naar
De Vredeskerk [19] die dit jaar voor het eerst in de route is
opgenomen en ook deze zaterdag hun deuren voor u open hebben 
staan. Tegenover de kerk aan de linkerzijde van de Kerkewijk
ziet u de Marechausseekazerne [20] en als we de route weer
vervolgen verderop aan de rechterkant de directeurswoning
van de Roessingh [21] we gaan verder over de Kerkewijk en
na het passeren van het spoor en de verkeerslichten ziet u aan
de overzijde het Watersnoodmonument [22] en fietst u langs een
aantal monumenten waaronder Ritmeester sigarenfabriek [23],
de voormalige ULO school [24] en de Brugkerk [25] deze laatste is 
ook open voor een bezoekje deze zaterdag. Op brug voorsorteren
en RA de Raadhuisstraat volgen.

• Voorbij het gemeentehuis gaan we bij de verkeerslichten RD
langs de Raadhuisstraat aan de rechterzijde aan de overzijde van
het omleidingskanaal staat het Wijkcentrum Panorama [26] bij
rotonde LA de Gilbert van Schoonbekestraat vervolgen (gaat over
in Kleine Beer) tot aan rotonde LA de Vijgendam op waar rechts
de PHV Fabriek [27] is gesitueerd. Vervolgens RD en oversteken
naar het Zwaaiplein. Op het plein LA via de Brouwerschracht
weer rerug naar het Kees Stipplein waar u rechts de prachtig
gerestaureerde voormalige Pniëlkerk nu Down Town [28] ziet.
Deze mooie plek is ook direct ook het eindpunt van onze route is
en uitermate geschikt om onder het genot van een drankje of ijsje
na te genieten.

Fiets- en wandelroute      Zaterdag 10 september 2022

Daarnaast is op zondag 11 september de Joodse Begraafplaats 
[29] te bezoeken als afsluiting van de Open Monumentendag en 
Dag van de Architectuur 2022. Deze bijzondere plek is op
zondag 11 september te bezoeken (zie de beschrijving in het
dagprogramma van deze krant).

LA = linksaf 
RA = rechtsaf 
RD = rechtdoor


