
Route Oud Papier Dirkshorn, Groenveld en Stroet 

Straatnaam Activiteit 
Parkeerplaats De Veersloot start 8.00 uur naar 

Voorpolderweg afslag voor N245 naar 

Groenvelderweg bij nr 13 erf oprijden voor t legen van kubskist, vervolgen 
en einde afslag links naar  

Groenveldsdijk afslag links Sluiswegje, kan draaien aan ’t einde op erf 
vervolgens links vervolgen Groenveldsdijk tot Cafe ’t Hoekje 
naar rechts   

Stroet rechterkant ophalen tot kruising Rijperweg, keren en weer 
rechterkant ophalen. Bij Stroet 13 het erf oprijden voor t 
legen van een kubskist, keren en weg vervolgen tot cafe ’t 
Hoekje en dan naar rechts 

Terpweg tot Rijperfietspad keren en bij cafe ’t Hoekje rechtsaf richting 

Groenhartweg Inrijden tot nr A 3en keren bij fam Bruin (rechts) daarna bij 
kruising rechtsaf naar 

Raadhuisstraat en daarna linksaf bij inrit Watermolen /De Vijzel naar 

De Vijzel naar 

Watermolen keren bij Watermolen mogelijk indien er geen auto’s staan 
vervolgens linksaf tot Voorpolderweg en via 

Voorpolderweg naar 

Damstraat Inrijden en vervolgens Raadhuisstraat naar 

Dorpsstraat naar 

Oosterdijk aan het einde “T” kruising naar links en daarna 2de afslag 
links naar 

Cornelis De Vriesweg bij “T” kruising naar rechts richting 

Zutweg na viaduct richting  NB inwoners aan de Zutweg en de 
Meerweg na het viaduct kunnen papier inleveren bij Francis 
aan de Woudmeerweg??? 

Woudmeerweg tot kruising Speketersweg en keren richting Dirkshorn naar 

Apollostraat via Ruimtevaartstraat rechts naar 

Geministraat via Ruimtevaartstraat rechts naar 

Spoetnikstraat naar 

Loenastraat naar rechts Ruimtevaartstraat en achteruit tot inrit 
Brandweer en weg vervolgen via 

Ruimtevaartstraat naar Schoolstraat , achteruit inrijden en via 
Ruimtevaartstraat naar rechts tot  

Koetenburgerweg achteruit inrijden en vervolgens naar rechts 

Voorhuisstraat naar 

Veersloot keren en naar rechts via 

Koetenburgerweg naar 

Achter ‘t Bos naar 

Dorpsstraat naar 

Voorpolderweg naar 

Middenweg tot spoorlijn, keren bij fa Kolken naar 

Parkeerplaats De Veersloot spullen inleveren en gewicht opnemen via chauffeur en via 
coördinator doorgeven aan SDD@dirkshornbruist.nl 

 


