
 

 

 

 

 
 

 
 

  
      
 
  



 

 
 

WANDELROUTES OMGEVING COLMSCHATE 
 
Wandelroute Geel: Kinderroute (ca. 3,2 km) 

 

 
 
Start: De Ulebelt (ingang Maatmansweg) met rug er naar toe. 
 
- Ga linksaf de Maatmansweg op tot de vijfsprong;  
- Ga hier linksaf de Gooiersdijk op (fietspad) en volg de weg (zijpaden negeren);  
- Loop (na passeren Ulebelt) het vierde onverharde pad langs twee woonhuizen 

aan de linkerkant in (t.o. Leopold van der Kunstraat); 
- Ga bij de splitsing met de Colmschaterstraatweg rechtsaf en volg de weg 

(zijpaden negeren); 
- Ga net voor het einde van de weg linksaf het schelpenpad op; 
- Dit pad loopt langs de geluidswal N348 en de wijk Groot Douwel;  
- Volg dit gehele pad over ca. 600 meter (zijpaden negeren); 
- Steek het fietspad over en vervolg het schelpenpad weer (zijpaden negeren);  
- Ga aan het einde van dit schelpenpad linksaf het fietspad op; 
- Loop dit fietspad tot het einde uit en sla hier rechtsaf (straat Zwaluwenburg) en 

meteen weer linksaf de Waterjuffer in; 
- Volg het voetpad langs de wetering; 
- Ga de tweede brug linksaf en meteen weer rechtsaf; 
- Steek de straat Oostriklaan schuin-rechts over en loop hierna linksaf langs het 

water en de scholen; 
- Brug negeren en rechtdoor lopen, deze weg gaat over in de Weteringsweg; 
- Volg de Weteringsweg (zijpaden negeren), en ga bij de Y-splitsing linksaf;  
- Steek de Colmschaterstraatweg over naar de Ulebelt en neem het eerste pad 

rechts; 
- Volg dit pad tot het einde van de route, kijk nog lekker rond op de Ulebelt.  
 
 
De kaart van de route staat in Google Maps: 
https://drive.google.com/open?id=1wdtPDeTpPJi3NgzeXAoE6ykewZo&usp=sharing 
 
 
 
  

https://drive.google.com/open?id=1wdtPDeTpPJi3NgzeXAoE6ykewZo&usp=sharing


 

 
 

WANDELROUTES OMGEVING COLMSCHATE 
 
Wandelroute Paars: Landgoed Bannink (ca. 7,7 km) 

 

 
Start: de Ulebelt (ingang Maatmansweg) met de rug naar Ulebelt toe. 
 
- Ga linksaf tot de vijfsprong, hierna meteen rechtsaf de Gooikersdijk op; 
- Steek (PAS OP) de Leonard Springerlaan over, en loop de gehele Gooikersdijk af 

(ca. 1000 meter). Het verharde pad wordt zandweg; 
- Ga aan het einde van de zandweg (Gooikersdijk) linksaf en meteen eerste weg 

rechtsaf (Starinksweg);  
- Houd na het erf van de boerderij de weg rechts aan; 
- PAS OP, PAS OP: steek de ONBEWAAKTE (!) spoorlijn over en loop vervolgens 

linksaf het fietspad op (Holterweg).  
- Blijf ca. 400 meter langs het fietspad van de Holterweg lopen; steek de weg over 

naar de Banninkslaan; 
- Loop de Banninkslaan in. Ga op de Y-splitsing linksaf; 
- Ga op de volgende Y-splitsing weer linksaf (je ziet links het landhuis de Bannink); 
- Je komt bij een boerderij. Ga na deze boerderij rechtsaf de zandweg in; 
- Loop de gehele zandweg af (ca. 750 meter) en ga ca. 70 meter voor de boerderij 

“Het Rodiek” rechtsaf;  
- Je komt over het erf van boerderij Haverkamp. Volg deze weg (Rodijksweg) tot 

je weer bij de Holterweg uitkomt; 
- Ga hier linksaf het fietspad van de Holterweg op; 
- Neem de eerste weg links (= Somervaart) en daarna direct de eerste weg rechts 

(= Bloemendalsweg); 
- De gehele Bloemendalsweg aflopen (zijpaden negeren) en ga de eerste weg 

rechtsaf (Sworminksweg); 
- Ga de eerste weg links (= Veldpaperweg), loop met de bocht mee naar rechts en 

sla direct linksaf (P. Reichholtstraat); 
- Houd bij de volgende Y-splitsing rechts aan;  
- Ga aan het einde van de straat rechtsaf, je bent nu op de Salomonszegel; 
- Steek de Holterweg bij de verkeerslichten over, ga linksaf en meteen rechtsaf 

(Stationsweg); 
- Steek de spoorlijn over en ga aan het einde van de weg linksaf: 

Colmschaterstraatweg; 
- Volg de Colmschaterstraatweg, steek de Leonard Springerlaan over en volg weer 

de Colmschaterstraatweg; 
- Ga bij de T-splitsing rechtsaf naar de Ulebelt.  
 
De route staat in Google Maps (http://goo.gl/maps/Y8ghR) en kan gedownload 
worden om te gebruiken in smartphone of GPS. 
 
  

http://goo.gl/maps/Y8ghR


 

 

 
 

WANDELROUTES OMGEVING COLMSCHATE 

 

Wandelroute Rood: van wijk tot wijk (ca. 8,5 km) 

 

 

Start: de Ulebelt (ingang Maatmansweg), met de rug naar de Ulebelt. 
 
- Ga rechtsaf de Maatmansweg op;  
- Ga de eerste weg links (Colmschaterstraatweg);  
- Ga rechtsaf voetpad Leonard Springerlaan tot de rotonde (bij verpleeghuis 

P.W.Jansen); 
- Steek de rotonde recht over (Oostriklaan);  
- Volg de Oostriklaan (zijpaden negeren) tot voor de spoorwegovergang, en ga 

rechtsaf het Titus Brandsmaplein op;  
- Houd links aan tot aan voetpad dat het meest aan de kant van de spoorlijn ligt;  
- Blijf dit voetpad langs het spoor over ca. 800 meter volgen (zijpaden negeren);  
- Ga aan het eind van de straat linksaf de spoortunnel onderdoor;  
- Ga rechtsaf en steek de Holterweg na 100 meter bij de verkeerslichten over;  
- Ga rechtdoor en volg het voetpad van de Zweedsestraat; 
- Neem de eerste weg links (voetpad Siemelinkseweg);  
- Bij de kruising Grote Ratelaar uitkomend steek je deze recht over en vervolg het 

pad aan de linkerkant van de geluidswal;  
- Langs de geluidswal blijven lopen tot het Roessinkspad (rechts aanhouden);  
- Ga eerste weg rechtsaf, dit is de Brem, houd deze rechts aan;  
- Loop langs de geluidswal tot je bij de Hazelaar uitkomt;  
- Ga de eerste weg rechts (Duindoorn) en volg deze tot je bij de Braam uitkomt;  
- Steek de Braam over, ga na enkele meters rechts en daarna links 

(Kardinaalsmuts); 
- Ga aan het eind van de weg rechts en volg dit pad tot aan de Y-splitsing;  
- Houd hier links aan tot aan de T-splitsing;  
- Ga linksaf en volg het pad;  
- Steek de Oude Oxerweg/Oxerpad recht over en volg het pad;  
- Neem na ca. 400 meter het tweede pad links (Westerhuispad),  
- loop langs het schoolgebouw;  
- Ga hierna links en meteen weer rechts (Sworminksweg);  
- Volg deze weg tot aan de kruising Roessinksweg/Bloemendalseweg; 
- Ga rechtsaf de Bloemendalseweg in en loop deze geheel uit (zijpaden negeren);  
- Aan het einde van de straat linksaf de Somervaart op tot je bij de kruising 

Holterweg uitkomt;  
- Steek de Holterweg bij de verkeerslichten recht over en loop de Nieuwedijk in;  
- Vervolg de Nieuwedijk en ga na ca. 1700 meter linksaf de Vijfhoeksweg in;  
- Volg de weg, steek de (PAS OP) Leonard Springerlaan over en vervolg de 

Vijfhoeksweg tot je weer bij de Ulebelt uitkomt.  
 
De kaart van de route staat in Google Maps: 
https://drive.google.com/open?id=1TzqSFuNtqHV6C9XfIKPQveumCwY&usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1TzqSFuNtqHV6C9XfIKPQveumCwY&usp=sharing


 

 

 
 

WANDELROUTES OMGEVING COLMSCHATE 
 
Wandelroute Blauw: Vijfhoek Douwelerkolk (ca. 10 km) 

 

 
 
Start: de Ulebelt (ingang Maatmansweg) met rug naar Ulebelt toe. 
 
- Ga linksaf tot je bij de vijfsprong bent;  
- Ga hierna meteen linksaf de Gooikersdijk op en neem het eerste pad rechtsaf 

(= Jan Blankenpad); 
- Loop bij het eerste bruggetje rechtsaf over de brug heen, en ga meteen na de 

brug linksaf (tegelpad langs de huizen);  
- Loop rechtdoor totdat je bij het Goudriaanpad komt, volg dit pad (rechts); 
- Neem op de hoge brug de trap aan de rechterkant naar beneden en loop dit pad 

(= Stieltjespad) geheel uit tot de Vijfhoeksweg (fietspad); 
- Ga op de Vijfhoeksweg linksaf en sla bij de volgende brug rechtsaf;  
- Volg het pad rechts, dit pad komt uit op de Richard Holstraat (langs het water);  
- Aan het einde van dit paadje ga je weer rechtsaf, zo kom je weer uit op de 

Vijfhoeksweg;  
- Op de Vijfhoeksweg aangekomen ga je rechtsaf (je hebt nu een rondje gelopen); 
- Vervolg de Vijfhoeksweg (zijpaden negeren) en (PAS OP) steek de Leonard 

Springerlaan over; 
- Volg de Vijfhoeksweg tot de kruising van de Nieuwedijk (zijpaden negeren);  
- Ga hier linksaf de Nieuwedijk op; 
- PAS OP: Steek aan het einde van de weg de Oerdijk over en ga linksaf het 

fietspad Oerdijk op; 
- PAS OP: Steek voor de verkeerslichten en het kanaal linksaf het Fetlaer in 

(herkenbaar aan oversteekplaats);  
- Je gaat meteen rechtsaf en loopt links t.o.v. de geluidswal van de N348, dit is 

een fietspad (B.C. Koekoekspad). Volg dit pad alsmaar rechtdoor (de naam van 
het fietspad gaat na twee bruggen van B.C. Koekoekspad over in 
W.v.Troostwijkstraat); zo kom je bij de oversteek van de Nico Bolkensteinlaan;  

- PAS OP: De Nico Bolkensteinlaan oversteken en ga hier rechtsaf;  
- Steek de N348 en het kanaal over met de fiets-/voetbrug; aan het eind van de 

brug met de trap (links) naar beneden, dan rechtsaf; 
- Blijf langs de Nico Bolkensteinlaan rechtdoor lopen op het fietspad;  
- Ga na ca. 400 meter bij de GSM-mast (rechts van de weg) linksaf over het 

heuveltje richting de Douwelerkolk;  
- Loop langs de boerderij en na ca. 300 meter aan het eind van de onverharde weg 

linksaf het fietspad langs de Douwelerkolk; 
- Vervolg het fietspad en na ca. 600 meter aan het eind van het pad linksaf het 

Douwelerkolkpad op; 
- Het Douwelerkolkpad vervolgen tot je bij het kanaal uitkomt;  
- Ga na de brug linksaf (= Kanaaldijk Oost) en neem het eerste pad rechtsaf;  



 

- Steek de N348 bij de verkeerslichten over en sla na 50 m rechtsaf (Vliegend 
Hert);  

- Volg (flauwe linkerbocht van) het Vliegend Hert over ca. 600 meter en ga bij de 
fietstunnel rechtdoor (Sprinkhaan); 

- Volg dit pad langs het spoor, wat overgaat in fietspad (zijpaden negeren), je 
houdt het spoor rechts van je;  

- Dit pad komt via de fietskluizen uit bij het Titus Brandsmaplein;  
- Je loopt rechtdoor tot de Oostriklaan, en steekt hier de weg over (Oostriksweg);  
- Aan het einde van de Oostriksweg rechtsaf (Colmschaterstraatweg); 
- De Colmschaterstraatweg gaat over in onverharde weg;  
- Ga aan het einde van de onverharde weg rechtdoor (David Wijnveldweg); 
- Houd na ca. 100 meter schuin links aan (= Wiebengapad);  
- Neem na ca. 200 meter fietspad linksaf (= Gooikersdijk);   
- Volg de Gooikersdijk tot de oversteek (PAS OP) Leonard Springerlaan en vervolg 

de Gooikersdijk; 
- Sla bij de vijfsprong linksaf, je bent terug bij de Ulebelt.  
 
Een kaart van de route staat in Google Maps: 
https://drive.google.com/open?id=1EnWUvOwFUIAWnbCKUl5Gex6qMp8&usp=sharing 

 
 
 
  

https://drive.google.com/open?id=1EnWUvOwFUIAWnbCKUl5Gex6qMp8&usp=sharing


 

 
 

WANDELROUTES OMGEVING COLMSCHATE 
 
Wandelroute Groen: Gooiersmarsroute (ca. 11 km)  

 

 
Start: de Ulebelt (ingang Maatmansweg) met rug er naar toe. 
 
- Ga linksaf tot je bij de vijfsprong bent; 
- Ga hier (schuin links) de Vijfhoeksweg in (= fietspad);  
- Steek na ca. 900 meter (PAS OP) de Leonard Springerlaan over en vervolg de 

Vijfhoeksweg tot de splitsing Nieuwedijk;  
- Ga hier linksaf en loop deze weg geheel uit (tot de kruising Oerdijk);  
- PAS OP: steek de Oerdijk over en ga rechtsaf het fietspad op;  
- Ga de eerste weg rechts (PAS OP: Oerdijk oversteken) en volg het fietspad van de 

Cröddendijk; 
- Ga vervolgens na ca. 700 meter de weg rechts in (= Spikvoorderweg) . Dit is een 

brede onverharde weg;  
- Na ca. 1000 meter volgt bestrating. Hier gaat de weg over in de Assinksteeg; 
- Vervolg de Assinksteeg en loop deze uit tot je na ca. 900 meter bij de T-splitsing 

Kiekenbeltsweg uitkomt;  
- Ga hier rechtsaf, dit is weer een brede onverharde weg;  
- Volg deze weg tot de weg overgaat in bestrating;  
- Op de volgende kruising rechtsaf het zandpad op; 
- Dit kronkelende pad volgen door links en rechts aan te houden waarna je bij de 

Holterweg uitkomt;  
- Ga rechtsaf de Holterweg (= fietspad) op en volg deze weg (rechtdoor over de 

spoorovergang);  
- Ga rechtdoor tot je na ca. 1300 meter rechtsaf kunt bij de Starinksweg;  
- PAS OP. PAS OP. ONBEWAAKTE OVERWEG! 

Volg Starinksweg tot aan en over het erf van de boerderij. Links aanhouden. 
Loop door tot de kruising Gravenweg;  

- Ga hier rechtsaf en volg deze weg door aan het eind links aan te houden; 
- Volg het pad tot het fietspad van de Nieuwedijk;  
- Ga hier rechtsaf en loop tot de afslag fietspad (na ca. 500 meter) 

Willem Landréstraat/Maatmansweg;  
- Ga linksaf en steek de Leonard Springerlaan recht over (bij de verkeerslichten);  
- Volg het fietspad (Maatmansweg; zijpaden negeren) tot je weer bij de Ulebelt 

uitkomt. 
 
De kaart van de route staat in Google Maps: 
https://drive.google.com/open?id=1hBB8IqWTedNtYHV14IpR1xWT3f4&usp=sharing 
 
 
 
 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1hBB8IqWTedNtYHV14IpR1xWT3f4&usp=sharing

