Wandelroute Kralingse Plas (5 of 8 km)
Startplaats: Brasserie Taste
Bereikbaarheid
Auto: A16 afslag 27 Hilligersberg. Onderaan rechtsaf. Bij de volgende 3 stoplichten rechtdoor
richting centrum. Bij het kruispunt linksaf de Boezemlaan in en de eerste linksaf. Na het bruggetje
ligt Brasserie Taste rechts van je.
Bechrijving
Vanaf de parkeerplaats loop je terug naar de weg en gaat linksaf. Neem het wandelpad langs de
Kralingse Plas. Na de tweede inham met water kom je langs 4 houten bankjes. Voor de lange
route ga je tussen de bankjes rechtsaf en steek je de Kralingse Plaslaan over. Aan de overkant
loop je rechtdoor het wandelpad in tussen de 4 houten paaltjes.
Korte route
Voor de korte route loop je langs de bankjes rechtdoor. Je loopt de brug met de witte zijkanten
over en gaat rechtdoor naar de tweede brug. Deze ga je ook over. Na de derde brug rechtdoor en
bij de splitsing linksaf. Aan het einde ga je linksaf richting de molen. Na de molen ga je over het
bruggetje en linksaf. Je loopt nu langs de Kralingse Plas. Ga verder bij “vervolg route”
Lange route
Bij de splitsing linksaf het bruggetje over en bij de volgende rechtsaf. Fietspad oversteken en aan
het einde links. Bij de straat linksaf, doorlopen tot de Vredehofweg. Daar linksaf. Vredehofweg
uitlopen. Je steekt de Korte Kade over en loopt nu in de Maria Stuartlaan. Aan het einde bij de
Louise de Colignylaan rechtsaf. Neem nu het Louise de Colignypad.
Aan het einde van het pad de ’s Gravenweg oversteken en de Essenlaan in. Deze helemaal
uitlopen. Aan het einde splitsing rechtsaf de Groene Wetering in. Bij de Laan van Woudestein
linksaf het voetpad nemen en deze laan uitlopen tot aan de ’s Gravenweg.
’s Gravenweg oversteken en de laan van Nooitgedacht in. Deze helemaal uitlopen tot de
Kralingseweg. Hier rechtsaf en de Kralingseweg oversteken bij de fietsoversteek. Neem nu het
voetpad.
Volg het bordje “de Big”. Na boshut de Big rechtdoor en aan het einde linksaf. Bij de volgende
splitsing linksaf. Bij het bruggetje linksaf, fietspad oversteken en rechtsaf langs de Kralingse Plas
lopen.
Vervolg route
Aan het einde linksaf pad langs het water nemen. Blijf het pad langs de Kralingse Plas volgen
totdat je weer bij brasserie Taste bent.

