Wandelroute: Het 8-je van Schalkhaar
8 km
Nou lieve mens’n, doar stoat juule dan veur un heuse struuntocht deur al ut mooj’s wadde
wie in ons mooje dörpjen hept. Achte kiloometers, ie kunt noe nog trugge.’t Is moar wa-j leuk
vind. Mann’n bloar’n op de poot’n, dree daag’n kolde vuut’n, spierpiene van de neuze töt de
kleine teen’n, moar ie kunt in ieder geval zegg’n da’j d’r bie waar’n. A’j ‘t nit arg vind, loop ik
vandage nit vedder dan de koelkaste veur un frisse Freddie en noar kamertjen 100 um
Freddie weer uut te zwaaj’n. Moar goet, ik dwaale af, dus ik zegge goa lekker struuk’n duuk’n
met zien allen, geniet van al die pragtugge natuur in en romdum ons mooje dörp en
duudeljoo d’r vrooluk op lös. En eh …. a-j af en toe ok nog is op ut liesjen hieronder kiekt, bi’j
misgien ok nog veur ut donker tuus. En a-j ut tog nit kunt vind’n, gewonig un keer heel hard
‘hellup’ roep’n, zo groot is ons dörpjen noe ok weer nit, dus wie weet kump d’r iemand um oe
te haal’n. Völle plezier allemoale! Potje met vet, wie hept un potje, potje, potje , potje vè -hèhet al op de toafel e-zet….
Groet’n van Driek van de Oerdiek.

Let op:
• Deze wandeling is niet geschikt voor honden, buggy’s en fietsjes.
• Trek goede schoenen aan.
• Geniet van de omgeving!

De route
1. Je start het 8-je van Schalkhaar vanaf de parkeerplaats bij de kerk. Via de Kerkweg loop
je in de richting van de Koningin Wilhelminalaan. Steek deze over en sla aan de overkant
op de stoep linksaf. Ter hoogte van de bushalte ga je gelijk rechts het pad in dat naar de
Prinses Christinaweg loopt.
2. Volg de Christinaweg tot deze overgaat in de Prins Willem Alexanderweg. Deze volg je
tot het plantsoen bij de Koningin Julianaweg. Hier ga je rechtdoor de straat in met het
bord ‘doodlopende weg’. Deze gaat iets later over in de Hagenvoorderdijk. Aan de
rechterkant zien we een weiland, links huizen.
3. Volg de Hagenvoorderdijk tot aan de Raalterweg. Hier ga je rechtsaf en volg je het
fietspad (kijk uit voor de fietsers) tot het bord met Wesepe, Raalte, Zwolle. Hier ga je
rechtsaf het bos in, waar je al vrij snel een mountainbikepad kruist. Kijk uit bij het
oversteken
.
4. Vanaf nu volg je een tijd lang de oranje wandelroute. De route gaat over de hei. Steek
het rode brede zandpad over en vervolg je route op een smal paadje. Dit is nog steeds
de oranje route, maar hier staat geen paaltje. Je komt nu bij een ronde plek met een
boom in het midden. Hier verlaat je de oranje route en gaat linksaf.

5. Via de omgevallen boom, waar je tussendoor klimt, vervolg je het pad aan de andere
kant. Aan het einde van het zandpad steek je een mountainbikepad over en gaat rechtsaf
langs de sloot, totdat je links een hek ziet. Hier ga je rechtsaf, terug het bos in (opnieuw
het mountainbikepad oversteken). Aan de rechterkant van het pad kom je een paaltje
met de gele en oranje route tegen. Volg opnieuw de oranje route.
6. Steek het brede zandpad opnieuw over en volgen de oranje route/struinpad links langs
het water richting het dorp. Op het moment dat je langs dit struinpad een paaltje ziet dat
de oranje route aangeeft, verlaat je de oranje route en vervolg je het struinpad langs het
water.
7. Aan het einde van dit struinpad kom je bij de zandwetering die rechtsaf gaat. Hier pak je
het struinpad dat rechts langs de zandwetering loopt. Je komt bij een bruggetje en steekt
hier de zandwetering over. Vervolg het pad aan de andere kant.

8. Aan de linkerkant (achter wat rijen bomen en
struiken) zie je dat de huizen op een gegeven
moment op houden. Ter hoogte van dit punt zie je
links opnieuw een bruggetje verschijnen. Tussen de
bomen door kun je dit bruggetje bereiken. Het kan
hier drassig zijn. Steek dit bruggetje over en vervolg
het struinpad tot aan de overstap om de wijk in te
komen.
9. Vervolg de weg vanaf het pad gezien rechtuit het
Koeland op (huizen links, weiland rechts). Je komt
opnieuw bij het plantsoen bij de Koningin
Julianaweg. Volg nu de blauwe route schuin over
het voetbalveld. Steek de Prins Bernardweg over en
volg de blauwe route het onverharde pad
(Parksingel) in.
10. Blijf op de blauwe route en loop tussen de ijzeren hekjes door richting de tennisvelden.
Loop de parkeerplaats af van de tennisvereniging Schalkhaar en vervolg de blauwe route
naar links (Brabandsweg).
11. Steek de Oosterwechelseweg over (let op verkeer) en vervolg aan de overkant de
blauwe route. Steek de Brinkgreverweg over richting Brinkgreventerrein en volg daar de
blauwe route naar links. Na het hertjespark sla je linksaf en volg je opnieuw de blauwe
route, al slingerend door de velden naar het ziekenhuis.
12. Bij het ziekenhuis aangekomen verlaat je de blauwe
route en ga je linksaf richting Schalkhaar. Houd het
ziekenhuis aan je rechterzijde. Daar waar het
ziekenhuis ophoudt, sla je rechtsaf (bij het bankje).
Hier zie je een bord over middeleeuwse landbouw.
Volg dit pad met het ziekenhuis aan je rechterzijde.
13. Bij het bord over de Rielerenk ga je links het pad in.
Dit pad heeft aan de rechterkant een rij knotwilgen.
Aan het einde van dit pad sla je rechtsaf de Oude
Rielerweg in. Steek de Oerdijk over (en zwaai even
naar Driek
).
14. Na de witte tandartspraktijk ga je linksaf Het
Pastoorsbosje in richting de kerk, begin- en
eindpunt van Het 8-je van Schalkhaar.

We hopen dat je hebt genoten van de wandeling en van Schalkhaar!

