
Speelstruintocht 
4,7 km 

 

Let op:  

• Op de struinpaden zijn honden niet toegestaan! 

• De route is niet geschikt voor kinderwagens, buggy’s en fietsjes. 

• Op sommige plekken kan het drassig zijn. Zorg dat je goede schoenen aan hebt! 

 

 

1. Je start deze mooie speelstruintocht bij de kerk in 

Schalkhaar. Vanaf de kerk loop je via de Kerkweg in 

de richting van de Koningin Wilhelminalaan. Sla hier 

rechtsaf, waarbij je veilig op de stoep aan de 

rechterkant van de weg blijft lopen.   

 

2. Al lopend zie je rechts een prachtig wit huis en het 

gedenkbord van Korporaal Frank Arthur Cherry. Let 

op: de stoep houdt op aan de rechterkant van de weg. 

Er is echter voldoende ruimte om je weg door de berm 

veilig te vervolgen. 

 

3. Na het gedenkbord ga je de eerste weg rechts 

(Kolkmansweg). Gelijk links op de Kolkmansweg zie je 

het begin van het struinpad. Daar vervolg je de route. 

Links zie je een oranje caravan. 

 

4. Het struinpad volg je in de richting van het water. Vervolg het struinpad langs het water. 

Aan de linkerkant zie je aan de overkant van het water een witte woning. Het struinpad is 

hier wat vervaagd, doordat het vaak wat drassig is. Volg het ‘pad’ langs het water tot je 

aan de overzijde van het water een rij knotwilgen ziet.  

 

5. Aan de rechterkant zie je nu de Douweler Leide. Je vervolgt hier het struinpad langs de 

linkerkant van dit beekje. Rechts van je zie je op een gegeven moment een mooi 

theehuis. Aan het einde van het struinpad zie je aan de rechterzijde een overstap om het 

struinpad weer te verlaten. 

 

6. Je bent nu aangekomen in de wijk Douwelerleide, op de Dokter Themmensingel. Hier sla 

je linksaf. Je komt links langs een prachtige speeltuin waar lekker even gespeeld kan 

worden. Loop verder, om de speeltuin heen, vervolg op de Groot Wielens je weg tot je 

aan de rechterkant de Nijmeijerstraat in gaat. Uiteindelijk kom je weer uit op Groot 

Wielens, waar je rechtsaf slaat en de Oerdijk oversteekt.  

 

 



7. Nog voor de sportvelden ga je rechtsaf, de 

Stittelerweg in. Deze weg volg je tot je aan 

de linkerzijde een prachtig speeltuintje 

tegenkomt. Loop (natuurlijk al spelend) door 

de speeltuin. Aan het einde van de speeltuin 

ga je linksaf. Aan het einde van de weg ga je 

rechtsaf richting de sportvelden 

(Horsterhoekweg). 

 

8. Aan het einde van de parkeerplaatsen zie je 

een grijs gebouwtje staan. Links daarvan 

vervolg je het pad. Volg dit pad met de bocht 

naar rechts richting het kanaal. Bij het kanaal gekomen ga je rechtsaf. Je volgt het kanaal 

(kanaal is aan de linkerzijde). 

 

9. Aan het einde van dit pad, voor de brug, ga je rechtsaf richting een klein plasje. Loop 

rechts langs het water. Rechts van je zie je nu het veld van de honk- en softbalvereniging 

The Eagles. 

 

10. Aan het einde van het pad vervolg je het pad links naast huisnummer 30. Loop rechtdoor 

op de klinkerweg tot aan de bocht. Hier sla je linksaf het zandpad in richting de 

zendmast. Bij de zendmast gekomen steek je de weg over en volg je het zandpad aan de 

linkerzijde.  

 

11. Bij de kruising van de Kolkmansweg met de Oude Rielerweg ga je linksaf. Iets verderop 

rechts is opnieuw een mooie speeltuin. Vervolg de Rielerweg op het voetpad links naast 

de speeltuin. Aan het einde van het voetpad vervolg je de weg rechtdoor langs de huizen 

(het grasveld links van je).  

 

12. Links van je is een leuk voetbalveld. Aan het einde van 

het voetbalveld vervolg je het pad links naast 

huisnummer 14. Aan het einde van dit zandpad loop je 

tussen de twee heggetjes door de Werninkstraat in en 

loop je richting de kerktoren.  

 

13. Aan het einde van de Werninkstraat ga je linksaf de 

Alferdinkstraat in en daarna meteen weer rechts naar 

de Timmermansweg. Steek de Oerdijk over en vervolg 

de Timmermansweg. Ter hoogte van Jeanet Total Look 

en de Aldi, steek je de weg over en vervolg je het pad 

richting de kerk. 

 

14. Bij de kerk heb je het eindpunt van de route bereikt.  

We hopen dat jullie hebben genoten! 

 


