Route audiotour Vrouwen in verzet

1. Prins Hendriklaan 50
Met de Prins Hendriklaan 50 aan je rechterhand. Loop 400 meter
op de Prins Hendriklaan tot nummer 4, richting het
Wilhelminapark
2. Prins Hendriklaan 4
Loop 50 meter verder naar het noordwesten en loop het
Wilhelminapark in. Sla na 7 meter linksaf bij het Loolaantje en
stop bij/naast het Speeltuintje
3. Speeltuin Wilhelminapark
Loop het Loolaantje uit en na 250 meter, een flauwe bocht naar
rechts richting de rotonde
Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Burgemeester
Reigerstraat en loop deze uit
Sla linksaf naar de Maliebaan en loop 130 meter tot nummer 35
4.

Maliebaan 35
Loop verder op de Maliebaan, richting de 1e Korte Baanstraat
Sla linksaf naar de Johan van Oldenbarneveltlaan en loop deze
uit tot de parking van het Spoorwegmuseum.

5. Spoorwegmuseum
Loop terug de Johan van Oldenbarneveltlaan in, richting de
Maliesingel
Weg vervolgen naar de Maliebrug en langs Park Lepelenburg en sla
daarna linksaf de Herenstraat in en loop tot nummer 38.

6. Herenstraat 38
Loop 20 meter terug op de Herenstraat richting de
Jeruzalemstraat
Sla linksaf naar de Jeruzalemstraat en loop deze uit
Sla rechtsaf naar de Kromme Nieuwegracht en volg deze helemaal
(400 meter) tot je rechtsaf de Drift kunt inslaan, loop door tot
nummer 19
7. Drift 19
Loop terug op de Drift in dezelfde richting waar u vandaan komt,
en sla rechtsaf over de Maarsbergerbrug
Steek het Janskerkhof over en sla daarna rechtsaf de Lange
Jansstraat in en vervolgens linksaf naar de Slachtstraat
Sla rechtsaf naar de Kintgenshaven
8. Kintgenshaven
Loop naar het westen door de Kintgenshaven, richting de Neude
Sla linksaf naar de Schoutenstraat en loop deze uit en sla
vervolgens rechtsaf naar de Ganzenmarkt
Ga rechtdoor om op de Ganzenmarkt te blijven en loop deze uit
tot de gracht waar u linksaf slaat naar de Stadhuisbrug
Flauwe bocht naar rechts om op de Stadhuisbrug te blijven en
daarna uw weg vervolgen naar de Choorstraat
Ga rechtdoor op het Buurkerkhof en sla dan aan het eind rechtsaf
naar de Zadelstraat en loop tot nummer 8bis.
9.

Zadelstraat 8BIS
Loop verder richting het zuidwesten op de Zadelstraat en ga
rechtdoor op de Mariaplaats
Aan het einde van de Mariaplaats slaat u linksaf naar de
Springweg
Sla vervolgens rechtsaf naar de Walsteeg

10.Walsteeg 4
Loop verder door de Walsteeg, richting het Willemsplantsoen en
daar op de hoek bent u op het einde gekomen van de route.
11.Willemsplantsoen tegenover Narcissenmonument
Aan het einde van de Walsteeg op de hoek van Willemsplantsoen

Veel dank voor je komst. Laat een reactie achter op
www.vrouweninverzet.nl/audiotour

