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KUNSTWANDELING

ZEVENAAR STEGESLAG ROODWILLIGEN
Lengte: ca. 5 km
Parkeren: Bij het Lentebad, Lentemorgen 13 – Zevenaar

1.
2.
3.

Startpunt
Lentebad Zevenaar
Hier staat meteen al
KUNSTWERK
De Duiker

4.
5.
6.
7.

Loop vanaf parkeerplaats naar stoplichten links
Steek recht over
Ga vóór IKC Platanenlaan linksaf
Hier staat
KUNSTWERK
Meeting Point

8.
9.
10.
11.
12.

Houd het voetpad rechts aan
Ga aan het einde van het voetpad linksaf
U loopt nu in een hofje, houd rechts aan
Ga weer rechtsaf
U bent om het scholencomplex heen gelopen en ziet halverwege
KUNSTWERK
De Honingraat

13.
14.
15.
16.

Ga aan het einde van dit voetpad na school linksaf
Loop over de parkeerplaats rechtdoor
Die gaat over in voetpad
Zie links de appartementen met de gestileerde balkons

www.rafelroutes.nl

KUNSTWERK
Balkondecoratie met aren
17.
18.
19.

Ga einde voetpad linksaf = Huneveldweg
Steek na ca. 75 meter de weg over en houd links aan
Op het pleintje bij de Liemerije staat
KUNSTWERK
Twee Engelen

20.
21.
22.

Vervolg de weg en passeer ziekenhuis en appartementencomplex
Loop door tot Vlaslaan en ga rechtsaf
Op hoek Vlaslaan / Botterland staat
KUNSTWERK
Metamorfose

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Vervolg Botterland en ga linksaf
Ga bij T-splitsing linksaf = ’t Stegeslag
Ga einde voetpad rechtsaf = Hogenakker
Volg Hogenakker en
Loop bij bordje met huisnummers 35 t/m 53 rechtdoor
Einde pad linksaf = Huvernersweide
Ga bij de speeltoestellen rechtsaf = het Bieltje
Aan het einde van de weg linksaf het voetpad op
Vervolg het voetpad langs het water
Fietspad recht oversteken en voetpad blijven volgen
Na ca. 100 meter staat rechts
KUNSTWERK
Overbrugging

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Blijf voetpad volgen
Voetpad gaat over in Sandgat
Ga rechts bruggetje over en meteen linksaf = Roodwilligen
Loop aan het einde van het voetpad links naar stoplichten
Bij stoplichten recht oversteken en weg ca. 10 meter vervolgen = Schellenkrans
Ga vervolgens links grindpad op
Na speeltuintje rechtsaf en loop door het park
Volg pad langs water
Ga ca. 50 meter vóór bruggetje rechtsaf en direct linksaf
Hier staat
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KUNSTWERK
Herkenningselement
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Bij stoplichten recht oversteken en ga door hekje de wijk in
Loop Von Weberstraat helemaal uit
Ga op splitsing linksaf = Willem de Zwijgerlaan
Steek bij rotonde recht over en vervolg weg = Zonegge
Einde weg rechtsaf
Voetpad naar links volgen
Ga nà hofje 05 rechtsaf = Hooge Bongerd
Slinger hier als volgt tussen de gebouwen door:
Linksaf, rechtsaf, linksaf, links aanhouden en rechts aanhouden
Bij het Gezondheidscentrum staat
KUNSTWERK
7-Jarig jongetje

54.
55.

Ga linksaf en volg voetpad
Na ca. 10 meter staat rechts
KUNSTWERK
Twee sportfiguren

56.
57.

Vervolg de weg richting stoplichten en vervolgens richting Lentebad
Einde route

