
SenW – Valentijnsroute     (4,5 / 5 km)  

De route is de wandelen van 9 tot en met 14 februari 2023 

U kunt op elke gewenste plek van de route starten. De routebeschrijving zal beschreven 

worden vanaf het Raadhuisplein te Bodegraven. 

 Loop vanaf het Raadhuisplein in Noordelijke richting via de Marktstsraat rechtsaf de 

Bodelolaan op. (vraag is niet verplicht: Welke kraam staat er ieder jaar op de T- 

splitsing van de marktstraat en de Bodelolaan) 

 Houd rechts aan, je loopt langs het Phoenix gebouw en via de Noordstraat linksaf 

richting de Burgemeester Kremerweg. Blijf hier op het fietspad lopen. (vraag: deze 

weg wordt ook wel de N… genoemd). 

 Loop via deze rondweg door tot je bij de tweede rotonde uitkomt. Bent u met een 

kinderwagen/rollator of rolstoel mag u hier rechtdoor. Anders rechtsaf op deze 

rotonde richting de Kleienhof. Sla linksaf het voetpad van de Buitenkerk op. Net na 

het viaduct kun je met de trap omhoog (vraag: hoeveel traptreden tel je?). 

 Loop over de B. Crolesbrug linksaf de Dammekant op. (vraag: je loopt nu langs het 

water de …) 

 U loopt langs de Molen waar u kunt kiezen om rechtsaf met de weg mee te lopen of 

via de Oude Zustertuin (kinderboerderij). Hierbij loopt u door tot u bij supermarkt 

ALDI uitkomt. U loopt de Doortocht af tot de spoorovergang – deze steekt u NIET 

over. Ga linksaf waarbij u loopt over een schelpenpad. Het treinspoor zit dan nog 

steeds aan uw rechterhand.  

 Loop richting het Medisch Centrum en steek via het regenboogzebrapad over richting 

de Julianastraat (vraag: in het gebouw van het Medisch Centrum zat vroeger …….). 

 Via het Julianaplantsoen loop je via de Prins Hendrikstraat langs de winkels (B…… - 

koffiebar T… en restaurant A…..) richting het Raadhuisplein.  

 

 Met een stukje fantasie en het draaien van uw route heeft u nu een hartje 

gewandeld.  

 

14 februari is het Valentijnsdag – Deel de liefde om u heen ;  niet alleen nu, maar altijd.  

 


