Bijlage bij raadvoorstel “Vaststellen bebouwdekomgrenzen”
Beschrijving bebouwdekomgrens per kern van de gemeente Doetinchem
Nieuw Wehl
Beginnende bij de zuidzijde Monseigneur Hendriksenstraat ca 23m oostelijk (bestaande
komborden blijven gehandhaafd) van huisnummer 21, westzijde Lage Horst overgaand in de
zuidzijde Lage Horst tot Nieuwe Kerkweg. Bestaande komborden handhaven en Nieuwe
Kerkweg oversteken naar oostzijde. 65m in noordelijke richting, 56 m in oostelijke richting
(zuidzijde Deutseveldstraat), 76m in noordelijke richting, 104m in zuidoostelijke richting, 158m
in noordoostelijke richting naar zuidzijde Nieuw Wehlseweg. De perceelgrens aan achterzijde
van de woningen in oostelijke richting volgen tot huisnummer 5. Vervolgens in zuidelijke
richting de perceelgrens achterzijde woningen van de Hoekhorsterweg volgen. Buitenzijde van
de keerlus in de Hoekhorsterweg volgen en aan de oostzijde van de Hoekhorsterweg in 160m
in noordoostelijke richting naar Nieuw Wehlseweg. De Nieuw Wehlseweg oversteken naar
westzijde Oude Doesburgseweg (nieuwe locatie komborden) tot huisnummer 4. Va. 225m in
westelijke richting de perceelgrens van Stichting Elver volgen tot noordzijde perceel Nieuwe
Kerkweg 44a. Perceelgrens huisnummer 44a volgen tot westzijde Nieuwe Kerkweg (locatie
nieuwe komborden). Nieuwe Kerkweg in zuidelijk richting (ca 60m) tot noordzijde van het
kerkhof, 114m in noordwestelijke richting. Vervolgens de westelijke perceelgrens volgen van
het kerkhof en de woningen Horststraat 15 t/m 1, noordzijde Monseigneur Hendriksenstraat
aansluitend op beginpunt.
Wehl
Beginnend aan de zuidzijde Broekhuizerstraat vanaf de westzijde van de Weemstraat in
westelijke richting naar de Keppelseweg (locatie huidige komborden blijft gehandhaafd).
Vervolgens Keppelseweg oversteken en 60m in westelijke richting naar perceelgrens
(westzijde) van pand Keppelseweg 35. Vervolgens 65m in zuidwestelijke richting, 47m in
westelijke richting, 101m in zuidwestelijke richting, 48m in noordwestelijke richting tot
oostzijde Fokkenkampseweg. 139m in noordelijke richting naar Broekhuizerstraat. Locatie
komborden handhaven. Fokkenkampseweg oversteken en aan westzijde 123m in zuidelijke
richting. Perceelgrens (westzijde) Fokkenkampseweg 3 volgen in zuidwestelijke richting en
vervolgens de perceelgrens achterzijde van de woningen Doesburgseweg 6 – 10 volgen naar
noordzijde Doesburgseweg. 53m in noordwestelijke richting, perceelgrens om huisnummer
10a volgen en via noordzijde Doesburgseweg perceelgrens om huisnummer 12 volgen naar
bestaande komborden. Deze komborden handhaven, Doesburgseweg oversteken en 122m in
zuidwestelijk richting naar westzijde Norman Belvealstraat tot huisnummer 9. Vervolgens 47m
in westelijke richting, 40m noordelijk, 62m westelijk, 28m zuidelijk om Doesburgseweg 28a.
Vervolgens 68m westelijk, 66m zuidelijk, 55m westelijk, 8m zuidelijk, 95m westelijk, 66m
zuidelijk, 4m oostelijk. Bestaande komborden handhaven. Didamseweg oversteken. Voetpad
aan de westzijde Esdoornlaan (75m), in zuidelijke richting, na ca. 70m overgaand via de
westzijde Melkweg in zuidelijke richting Leemkuilseweg tot de Molenweg. Komborden
verplaatsen. Molenweg in zuidwestelijke richting oversteken en 60m in zuidelijke richting.
Vervolgens 167m in zuidwestelijke richting en de west perceelgrens van het zwembad volgen
tot zuidwestgrens perceel Leemkuilseweg 2. 68m zuidwestelijk, 52m noordoostelijk, 45m
oostelijk, 95m noordoostelijk tot de Leemkuilseweg zuidzijde. Na 165m in zuidoostelijke
richting afbuigend via de westzijde van een niet benoemd zandpad in zuidelijke richting naar de
noordzijde Schopperdenseweg. Vervolgens 15m westelijk, 130m zuidelijk, 18m zuidoostelijk,
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19m zuidelijk naar de zuidzijde van de spoorlijn. Komborden plaatsen op Schopperdenseweg
bij huisnummer 6.
De spoorlijn in noodoostelijke richting ca. 250m volgend naar de westzijde Beekseweg.
De westzijde van de Beekseweg 25m volgend in zuidwestelijk richting. Komborden handhaven
en weg oversteken. Vervolgens Beekseweg aan de oostzijde volgen naar noordzijde van de
Plantage Allee, vervolgens ca. 780m in oostelijke richting via de noordzijde van de Plantage
Allee tot voorbij huisnummer 2. Daarna 93m oostelijk, 18m noordelijk en 15m westelijk naar
westzijde van de Weemstraat. Vervolgens 475m noordelijk tot zuidzijde Doetinchemseweg,
100m westelijk, Doetinchemseweg oversteken. Komborden handhaven. 93m oostelijk, 320m
noordelijk tot zuidzijde Nijverheidsweg. Komborden handhaven en Nijverheidsweg
oversteken. 319m noordelijk tot zuidzijde Groenestraat. Komborden plaatsen. Groenestraat
oversteken en 300m noordelijk tot het beginpunt bij de Broekhuizerstraat.
Wehl (A18 Bedrijvenpark)
Beginnend in de noordwesthoek van de woonplaats Wehl, nabij de fietspadaansluiting van de
Kemnadeweg op de Weemstraat, in zuidelijke richting gaand, ligt de grens in het hart van de
(toekomstige) watergang tot aan de nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein. Daar gaat de
grens haaks over de weg en vervolgens via de teen (onderkant) van het talud verder tot aan de
teen van het talud dat evenwijdig loopt aan de A18.
Vandaar gaat de grens in oostelijke richting geheel via de teen van het (aan te leggen) talud
over een lengte van circa 625 m’.
Dan knikt de grens haaks in noordelijke richting via teen talud (circa 33 m’), om vervolgens in
noordoostelijke richting de teen van het talud te volgen over een lengte van circa 395 m’ tot
bij de Nieuwestraat in Wehl.
Daar gaat de grens in noordwestelijke richting verder via teen talud, het verlengde teen talud
bij het tankstation en vervolgens ook weer verder in noordwestelijke richting langs de
Nieuwestraat via de teen van het (aan te leggen) talud tot bij de Kemnadeweg.
Daar ligt de grens ten zuiden van de Kemnadeweg op 4 m’ evenwijdig aan de zuidelijke kant
weg (grotendeels in de watergang) tot hij weer aansluit op het beginpunt, nabij de aansluiting
van de Kemnadeweg op de Weemstraat.
Doetinchem
Beginnend bij de zuidzijde Liemersweg ca. 70 meter ten westen van de rotonde met de
Plattenburgstraat ca 900 m in westelijke richting naar de westzijde Haverdreef. Via de
westzijde Haverdreef in 97m zuidelijke richting, 8m zuidoostelijk naar de westgrens van
perceel Haverdreef 75. Via de achtergrens van de percelen Haverdreef 74 t/m 41 ca 14m
zuidoostelijk. Vervolgens 24m zuidwestelijk wandelpad volgen in zuidelijke richting tot
Haverdreef 39. Daarna 207m in zuidwestelijke richting, 7m zuidoostelijk, 6m zuidwestelijk.
Komborden handhaven. Oversteken naar zuidzijde Belderstraat. Vervolgens 62m in
noordwestelijke richting. Daarna 218m in zuidwestelijke richting naar de Wehlse Beek. De
loop van de Wehlse Beek in zuidoostelijke richting volgen tot noordzijde spoorbaan. De
spoorbaan 430 m in oostelijke richting volgen. Spooroversteken 93m in zuidoostelijke richting,
71m zuidwestelijk naar noordzijde Wehlseweg. Vervolgens 24m in westelijke richting
Wehlseweg oversteken. Komborden handhaven. 210 m westelijke richting tot de Wehlse
beek. Wehlse beek 560m volgen in zuidoostelijke richting tot de zuidzijde Seine. Daarna 131m
in noordoostelijke richting, 62m zuidoostelijk, 10m noordoostelijk, 296m zuidoostelijk tot
westzijde Bosstraat. Via de westzijde Bosstraat in zuidelijke richting tot huisnummer 33. De
noordwestelijke perceelgrens van Bosstraat 33 volgen in zuidwestelijke richting. Vervolgens de
westelijke perceelgrenzen volgen van de panden Bosstraat 33 en De Gasperilaan 74 t/m 80
overgaand in de westzijde De Gasperilaan in zuidoostelijke richting tot de westzijde van de
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Oud-Kilderseweg. De Oud-Kilderseweg 16m in noordoostelijke richting volgen. Komborden
toevoegen. Oversteken naar zuidzijde De Gasperilaan. Deze 82m volgen tot de rotonde met
de Kildersweg. De westzijde Kilderseweg 57m in zuidwestelijke richting volgen. Komborden
verplaatsen; oversteken en via de oostzijde Kilderseweg in noordoostelijke richting over ca.
300m. De Kilderseweg in oostelijke richting blijven volgen tot de westzijde Europaweg. De
westzijde Europaweg 168 m in zuidelijke richting volgen. Komborden handhaven. Oversteken
en via de oostzijde Europaweg 367m naar het zuiden tot de noordzijde A18. De noordzijde
A18 in oostelijke richting volgen tot de westzijde Braamtseweg. De Braamtseweg 200m in
noordoostelijke richting volgen. Komborden handhaven. Oversteken en in zuidwestelijke
richting volgen tot de noordzijde A18. De A18 volgen tot de zuidzijde Terborgseweg (afslag 4
Doetinchem Oost op de A18). De Terborgseweg 17 meter in noordwestelijke richting volgen.
Komborden plaatsen. Oversteken en via oostzijde Terborgseweg in zuidoostelijke richting
vervolgen tot de noordzijde A18. Tracé A18 ca. 700m in noordoostelijke richting volgen tot de
oostzijde van de spoorbaan. De spoorbaan ca. 384m volgen in noordwestelijke richting, 33m
noordoostelijk. Komborden plaatsen en Koekendaalseweg oversteken. Vervolgens 130m
oostelijk, 44m zuidoostelijk, 207m oostelijk, 153m noordoostelijk tot zuidzijde Kampstraat
perceel Berlagelaan 67. Vervolgens 91m noordwestelijk tot oostgrens perceel Rekhemseweg
54. Daarna 14m noordoostelijk, 24m noordwestelijk, 73m noordelijk tot westzijde Kampstraat.
Kampstraat oversteken en 20m noordelijk naar Rekhemseweg zuidzijde. De Rekhemseweg
zuidzijde 178m volgen in zuidoostelijke richting. Daarna 65m zuidelijk, 46m zuidoostelijk, 88m
noordoostelijk tot zuidzijde Rekhemseweg. Zuidzijde Rekhemseweg volgen 310m in oostelijk
richting. Komborden handhaven. De weg oversteken en via de noordzijde Rekhemseweg ca.
147m volgen tot de oostzijde Ellegoorsestraat. De oostzijde Ellegoorsestraat 220 m in
noordoostelijke richting volgen. Komborden handhaven. Oversteken en in westelijke richting
247m noordwestelijk, 50m zuidwestelijk, 58m noordwestelijk, 26m zuidwestelijk, 90m
noordwestelijk, 7m noordoostelijk, 94m noordwestelijk, 69m zuidwestelijk, 45m westelijk tot
oostzijde Vossenstraat. Vervolgens 247m noordwestelijk, 165m zuidoostelijk tot noordzijde
Vijverlaan. De noordzijde Vijverlaan in noordwestelijke richting volgen tot aan oostzijde van de
Oostelijke Randweg. Het tracé van de Oostelijke Randweg in noordoostelijke richting volgen
tot de zuidzijde Vossenstraat. De zuidzijde Vossenstraat in oostelijke richting ca 13m volgen.
Komborden handhaven. De weg oversteken en via de noordzijde Vossenstraat in westelijke
richting tot de oostzijde Oostelijke Randweg. Oostzijde van het tracé Oostelijke Randweg in
noordoostelijke richting volgen om het eventuele toekomstige terrein van het tankstation tot
de zuidzijde Varsseveldseweg. De zuidzijde Varsseveldseweg 126m in oostelijke richting volgen.
Komborden handhaven. Weg oversteken en via de noordzijde Varsseveldseweg in westelijke
richting naar de oostzijde van de Oostelijke Randweg. De oostzijde van de Oostelijke Randweg
vervolgen tot de aansluiting met de Turfweg. De Turfweg 35m in oostelijke richting volgen.
Komborden handhaven. Oversteken en in westelijke richting naar de oostzijde Zelhemseweg.
De oostzijde Zelhemseweg volgen over 480 meter in de richting van de Bultensweg.
Komborden handhaven. Oversteken en vervolgens 21m noordoostelijk, 93m westelijk tot de
oostzijde Anne Frankstraat. Komborden verplaatsen. Oversteken en 200m westelijk naar de
oostgrens van het perceel Anne Frankstraat 13. De perceelsgrens volgen in noordwestelijke
richting en daarna de noordoostelijke perceelgrens volgen van de panden Anne Frankstraat 13
en 11 via de noordgrens van het percelen Wilgenhage 35 t/m 5. Vervolgens 77m westelijk tot
de oosthoek van het perceel Elzenhage 4. Daarna 11m noordwestelijk, 90m noordoostelijk
naar de noordgrenzen van de percelen Elzenhage 10-20. Vervolgens 41m zuidoostelijk, 15m
zuidwestelijk, 43m zuidelijk, 75 m westelijk naar Beukenhage 10. Vervolgens in noordoostelijke
richting via de oostgrenzen van de percelen Beukenhage 10-22. Daarna 72m westelijk, 38m
zuidelijk, 17m westelijk, 59m zuidwestelijk, 45m zuidelijk tot Beukenhage 27 noordoosthoek
perceel. Noordwestelijk de perceelgrenzen volgen tot Beukenhage 27-15. Daarna 19m
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zuidwestelijk en dan 25m tot de oostzijde Oude Rozengaardseweg. Komborden plaatsen. Weg
oversteken. Noordzijde Oude Rozengaardseweg 180m in noordoostelijke richting volgen.
Daarna ca. 207m noordelijk, 162m noordwestelijk (om de atletiekbaan van sportpark
Bezelhorst), 11m noordoostelijk, 77m zuidoostelijk, 175m noordoostelijk tot zuidzijde Grote
Beek. De zuidzijde Grote Beek volgen in noordwestelijke richting over 200m. Vervolgens
425m zuidwestelijk naar oostzijde Bezelhorstweg. De Bezelhorstweg volgen in noordwestelijke
richting tot de oostzijde van de Velswijkseweg. Oostzijde Velswijkseweg ca. 77m volgen in
noordoostelijke richting. Komborden handhaven. Oversteken naar westzijde Velswijkseweg en
in zuidwestelijke richting naar noordzijde Bezelhorstweg. Noordzijde Bezelhorstweg volgen in
noordwestelijke richting naar oostzijde Kruisbergseweg. Oostzijde Kruisbergseweg ca. 90m in
noordoostelijke richting volgen. Komborden handhaven. De weg oversteken naar westzijde
Kruisbergseweg. Vervolgens achterlangs de woningen van de Kruisbergseweg huisnummers
151tot 141 naar de noordoosthoek van perceel Klootsemastraat 16. In noordwestelijke
richting achter de woningen 16 t/m 28 tot de noordwest hoek van perceel Klootsemastraat 28.
Klootsematstraat 176m volgen in noordwestelijke richting. Komborden handhaven.
Oversteken in zuidelijke richting naar Loenhorstweg. Komborden handhaven. Oversteken naar
westzijde Hogenslagweg. De westzijde Hogenslagweg ca. 440m volgen naar zuidzijde
Zandstraat. Komborden handhaven. De zuidzijde Zandstraat ca. 292m in zuidoostelijke richting
volgen. Vervolgens 22m zuidwestelijk, zuidoostelijk richting achter de woningen Zandstraat 297. Vervolgens westzijde Zandstraat in zuidelijk richting volgen tot noordwestzijde 2e Loolaan.
De noordwestzijde 2e Loolaan volgen in zuidwestelijke richting tot de oostzijde Prins
Alexanderstraat. De oostzijde Prins Alexanderstraat in noordwestelijke richting volgen tot
zuidgrens perceel Prins Alexanderstraat 100. Vervolgens 66m noordoostelijk, 28m
noordwestelijk, 79m westelijk, 12m noordwestelijk Komborden plaatsen. Oversteken en
daarna 58m noordwestelijk, 10m zuidwestelijk, 30m noordwestelijk, 31m noordoostelijk, 58m
noordwestelijk tot de oostzijde Bijlsmalaan (ten noorden van huisnummer 4). Vanaf de
Bijlsmalaan bij huisnummer 4 ca. 70m in zuidwestelijke richting naar de Prins Alexanderstraat.
Vervolgens 25 m in noordwestelijke richting. Komborden plaatsen. De weg oversteken en 27
meter in zuidoostelijke richting perceelgrens Prins Alexanderstraat 141. Vervolgens ca 135 m
in zuidwestelijke richting naar noordzijde Keppelseweg. De noordzijde Keppelseweg ca. 18m
volgen in noordwestelijke richting. Komborden handhaven. De Keppelseweg oversteken
vervolgens 16m zuidoostelijk, 51m zuidwestelijk, 127m noordwestelijk, 63m zuidwestelijk, 18m
zuidoostelijk, 560m zuidwestelijk tot het midden van de Oude IJssel. De rivier 530m volgen in
westelijke richting. Vervolgens 145m in zuidoostelijke richting en daarna 360m in
zuidwestelijke richting tot de noordzijde Liemersweg. De noordzijde Liemersweg ca. 485m
volgen in oostelijke richting tot ca. 70m voor de rotonde. Liemersweg oversteken en
aansluiten bij het beginpunt.
Langerak
Beginnend op de parallelweg van de Keppelseweg westzijde. Ten westen huisnummer 421 de
gemeentegrens ca 60m in zuidwestelijke richting. Vervolgens 62 m in zuidoostelijke richting,
107m in zuidwestelijke richting tot zuidwesthoek perceel Nederbergweg 7. Daarna 160m in
zuidoostelijke richting de perceelgrens van het perceel Nederbergweg 8. Vervolgens 93m in
zuidwestelijke richting de oostgrens van perceel Nederbergweg 9 volgen. Daarna, 68m
zuidoostelijk, 179m oost, 110m zuidelijk, 158m oostelijk tot oostzijde Rouwenoordseweg. De
Rouwenoordseweg 131m in noordoostelijke richting volgen tot zuidzijde parallelweg. De
parallelweg 105m in zuidoostelijke richting volgen en dan de Keppelseweg oversteken naar de
noordzijde Keppelseweg. De noordzijde Keppelseweg ca. 165m volgen. Daarna de oostgrens
van het perceel van de woning met huisnummer 340 volgen. Vervolgens 87m noordwestelijk,
77m noordoostelijk, 387m noordwestelijk langs de zuidzijde van het pad naar de
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gemeentegrens achter perceel Keppelseweg 430. De gemeentegrens volgen in zuidwestelijke
richting over 143m tot de noordzijde van de parallelweg. 115m in noordwestelijke richting en
aansluiten bij beginpunt.
IJzevoorde
De gemeentegrens noordzijde Loordijk in westelijke richting volgen over 26m. Vervolgens ca.
130m in zuidwestelijke richting over de achtergrens van de woningen Loordijk 33021. Daarna
52m westelijk, 28m zuidelijk, 105m oostelijk naar westzijde Loordijk. Daarna 53m zuidoostelijk
en Loordijk oversteken. De komborden blijven gehandhaafd. Vervolgens 30m noordwestelijk,
5m oostelijk, 153m noordelijk lans de westzijde van de zandweg. Daarna 102m westelijk tot
oostzijde Loordijk, 5m noordwestelijk, 51m oostelijk, 35m noordelijk tot gemeentegrens.
Daarna 58m westelijk en aansluiten bij het beginpunt.
Halle Nijman
Beginnend aan de zuidwestkant ca. 23m van het pand Halseweg 18, 21m noordoost, 55m
zuidoostelijk, 74m noordoostelijk, 67m zuidoostelijk, 50m noordoostelijk, 27m zuidoostelijk,
48m noordoostelijk tot de gemeentegrens. Gemeentegrens 92m in noordwestelijke richting
tot de noordzijde Halseweg. Vervolgens 75m in zuidwestelijke richting, 94m noordwestelijk,
33m zuidwestelijk, 30m noordwestelijk, 60m zuidwestelijk, 95 m zuidoostelijk tot de
noordzijde Halseweg. Daarna 54m zuidwestelijk de weg ovesteken en aansluiten bij het
beginpunt.
Gaanderen
Beginnend aan de zuidzijde van de Rijksweg ca. 22m zuidoostelijke naar de westzijde perceel
Rijksweg 28. Vervolgens 70m zuidwestelijk, 97m zuidoostelijk, 280m zuidwestelijk. Daarna de
groenstrook volgen over 133m in zuidoostelijke richting. Vervolgens 84m zuidwestelijk naar
zuidzijde Toekomstweg (over de noordwestelijke grens van perceel Toekomstweg 14).
Komborden plaatsen. Daarna in zuidoostelijke richting tot westzijde perceel Toekomstweg 15.
Vervolgens 31m zuidelijk en 265m zuidwestelijke richting naar de zuidoever van de Oude IJssel.
De gemeentegrens volgen in oostelijke richting naar de Rijksweg ten zuiden van huisnummer
322. Komborden verplaatsen. De Rijksweg oversteken en via de westzijde Akkermansbeek in
noordoostelijke richting tot zuidwestzijde van de spoorbaan. De zuidwestzijde van de
spoorbaan volgen tot de oostzijde van de Kerkstraat. Vervolgens 26m noordelijk, 58m
noordoostelijk, 11m westelijk, 37m noordelijk, 12m oostelijk, 24m noordelijk, 57m westelijk,
67m noordwestelijk, 66m zuidwestelijk, 156m noordelijk, 41m noordwestelijk, 72m
zuidwestelijk naar noordoostzijde Kerkstraat ten noorden van huisnummer 229. Vervolgens
46m noordwestelijk, 42m noordoostelijk, 73m noordwestelijk, 64m noordoostelijk naar
zuidzijde Tuinstraat, 66m westelijk. Komborden plaatsen. Oversteken in noordelijke richting,
64m noordelijk, 34m noordwestelijk naar Kerkstraat ten noorden van huisnummer 173.
Kerstraat volgen 59m noordoostelijk, 19m zuidoostelijk, 80m noordoostelijk, 40m noordelijk.
Komborden plaatsen. Tuinstraat oversteken 44m zuidelijk, 21m oostelijk, 66m zuidoostelijk,
48m noordoostelijk, 28m zuidoostelijk, 5m noordoostelijk, 102m noordwestelijk naar zuidzijde
Steverinkstraat naast huisnummer 30. Steverinkstraat zuidzijde 90m oostelijk, 95m
zuidoostelijk , 28m noordelijk, 60m zuidoostelijk, 75m oostelijk, 18m zuidoostelijk, 57m
noordoostelijk, 59m noordelijk naar zuidzijde Steverinkstraat (naast huisnummer 54).
Vervolgens 46m oostelijk, 44m zuidelijk, 37m oostelijk naar westzijde Tuinstraat, 52m
noordelijk tot zuidzijde Steverinkstraat. Komborden plaatsen bij Tuinstraat. Tuinstraat
oversteken in oostelijke richting, 40m zuidelijk, 22m zuidoostelijk, 96m noordelijk, 17m
oostelijk, 31m noordwestelijk naar zuidzijde Steverinkstraat. Vervolgens 52m noordoostelijk,
50m zuidoostelijk, 99m oostelijk, 40m noordelijk naar zuidzijde Steverinkstraat naast
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huisnummer 66. Daarna 47m oostelijk. Komborden handhaven. Steverinkstraat oversteken,
40m westelijk, 49m noordelijk, 70m zuidwestelijk, 29m zuidelijk naar noordzijde
Steverinkstraat. Steverinkstraat 256m in westelijke richting volgen, 47m noordwestelijk tot
zuidzijde Peppelmansdijk. De Peppelmansdijk 142m in noordoostelijke richting volgen, 47m
zuidelijk, 67m noordoostelijk, 59m noordwestelijk naar zuidzijde Peppelmansdijk. Vervolgens
71m noordoostelijk. Komborden handhaven en weg oversteken. Vervolgens 243m in
zuidwestelijke richting, 54m noordwestelijk, 61m zuidwestelijk, 7m noordoostelijk, 16m
westelijk tot oostzijde Pierikstraat. Daarna 105m noordoostelijk, 93m oostelijk, 165m
noordoostelijk, 67m noordwestelijk naar oostzijde Pierikstraat. Vervolgens 56m
noordoostelijk, 55m zuidoostelijk, 50m noordoostelijk, 65m westelijk naar oostzijde
Pierikstraat. Daarna 55m noordoostelijk. Komborden handhaven en Pierikstraat oversteken.
Vervolgens 160m zuidwestelijk, 88m noordwestelijk, 30m zuidwestelijk, 23m noordwestelijk,
43m zuidwestelijk, 59m zuidoostelijk, 66m zuidwestelijk, 68m zuidoostelijk naar noordzijde
Pierikstraat naast huisnummer 5. Pierikstraat 118m in zuidwestelijke richtingen volgens, 62m
westelijk, 25m zuidelijk, 17m oostelijk, 70m zuidelijk tot noordzijde Steverinkstraat naast
huisnummer 31. De Steverinkstraat in zuidwestelijke richting volgen tot aansluiting met de
Kerkstraat oostzijde. De oostzijde Kerkstraat in noordelijk richting volgend tot zuidwestgrens
perceel Kerkstraat 53. Vervolgens 75m noordoostelijk 38m noordwestelijk, 26m zuidwestelijk,
17m noordwestelijk, 109m noordoostelijk, 76m noordwestelijk tot zuidzijde Vreeltstraat naast
huisnummer 8. Over 90m de Vreeltstraat in noordoostelijk richting volgen. Komborden
handhaven. Weg oversteken, 47m zuidwestelijk, 250m noordwestelijk naar de Bielheimerbeek.
Vervolgens 79m zuidwestelijk naar de oostzijde Kerkstraat. Daarna 27m noordwestelijk
(overzijde Bielheimerbeek). Komborden verplaatsen. Weg oversteken en 27m zuidoostelijk
naar zuidzijde Bielheimerbeek. De Bielheimerbeek 250m in zuidwestelijke richting volgen naar
de Stuwstraat. Daarna 330m in zuidoostelijke richting westzijde Hamminkstraat. De
Hamminkstraat in zuidwestelijke richting gedurende 47 m volgen. Vervolgens 20m in
noordwestelijke richting. Vervolgens 59m in zuidwestelijke richting, 29m zuidoostelijk, 18m
zuidwestelijk, 20m zuidoostelijk, 26m zuidoostelijk, 42m zuidwestelijk naar de noordzijde
Watertapweg. Vervolgens 13m westelijk. Komborden handhaven. De Watertapweg
oversteken, 78m zuidwestelijk tot zuidzijde Hogeweg (naast Pelgrimstraat 61a). De Hogeweg
in noordwestelijk richting 114m volgen, 14m zuidwestelijk, 150m noordwestelijk tot oostzijde
Mullepad. Daarna 64m zuidwestelijk, 84m noordwestelijk, 17m zuidwestelijk, 97m
noordwestelijk, 122m zuidwestelijk (noordwestgrens van het sportpark). Vervolgens 230m
zuidoostelijk, 20m noordoostelijk, 204m zuidoostelijk, 63m zuidwestelijk tot noordzijde
spoorbaan. Daarna 283m zuidoostelijk richting, 15m zuidwestelijk (over het spoor) naar
noordoostelijke hoek parkeerplaats Beltstraat. Vervolgens 48m westelijk, Beltstraat oversteken
en komborden plaatsen. Daarna 14m noordelijk, 31m westelijk, 63m zuidelijk, 44m oostelijk
naar Morsterdweg. Mosterdweg in zuidwestelijk richting volgen langs de oost, noord en
westzijde van het perceel Mosterdweg 3. De noordzijde Mosterdweg over 258m volgen naar
noordoostzijde Rijksweg. Rijksweg in noordwestelijke richting 59m volgen. Mullepad
oversteken en komborden plaatsen. Rijksweg 49m noordoostelijk, 50m noordwestelijk, 49m
zuidwestelijk naar noordoostzijde Rijksweg. De Rijksweg in noordwestelijke richting volgen.
Oversteken en aansluiten bij het beginpunt.
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