Beschrijving wandelroute 3, met gele pijltjes bewegwijzerd (4,4 km)
Start BK, naar links en meteen weer linksaf (=la) langs het fietspad (aan je
linkerhand speeltuin) voetpad buigt naar links, aan de rechterkant KW nr. 21.
loop rechtdoor, je kruist twee voetpaden, aan het eind scherp links (tegelpad)
dan 1ste rechts, Bingelradestraat, halverwege, links, rechts, aan rechterkant,
KW nr. 1. vervolg de weg tot de Venlosingel, la, dan bij zebrapad de Randweg
oversteken. Op de minirotonde, KW nr. 2.
Volg de Zeelandsingel, vierde straat rechtsaf (=ra) (Zeelandsingel 30 en 40),
ga door het rechterhek (za en zo meestal gesloten) loop aan de linkerkant
langs het parkeerterrein, aan het eind KW nr. 3. Loop terug naar de
Zeelandsingel en ga la en dan 1ste links, Zoutelandehof, wordt aan het eind
een voetpad, bruggetje over, ra, pad vervolgen tot de Randweg.
Bij de verkeerslichten oversteken, loop over het viaduct van de fietstunnel dan
naar rechts en de trap af, KW nr. 4, trap weer op ra en dan la, volg het
fietspad, het pad buigt naar rechts, bij splitsing, linker pad volgen tot de
busbaan en fiets-,voetpad, links is het viaduct met KW nr.18.
Blijf aan deze kant van de A325 en vervolg je weg via een zand/graspad over
de dijk langs de A325. Volg het graspad tot je aan je linkerhand KW nr.17
ziet. Loop een paar meter terug en ga via een zandpad dat naar rechts buigt
naar beneden, steek het fietspad over en loop rechtdoor over een tegelpad
tussen de huizen door, steeds rechtdoor tot het een betonpad wordt, dan ra
Landgraafstraat, dan 1ste links Limburgsingel.
Bij fietspad(Voerendaalstraat) ra, volg het fietspad door het park. Bij Tsplitsing links, dan eerste pad rechts. Steek de Venlosingel over en volg de
Boshovenstraat, bij parkeerterrein schuin rechts langs de Venlo Spelzaal, onder
een luifel door. Bij twee betonnen buizen, KW nr. 19. Loop terug langs de
Spelzaal en ga ra, ga met de bocht mee naar rechts. Dan la tegelpad, ra, in
de bocht naar links (bij de vuilcontainers) la een onderdoorgang in, linkermuur
KW nr. 20.
Loop terug, langs de containers. Je ziet een grote kei liggen. Hier heeft de
zevende steen van Rockwork gelegen. Voor de kei naar links, volg het tegelpad
over het bruggetje, dan la, bij de Randweg ra, eindpunt BK.

