
Beschrijving Fiets/Wandelroute (Afstand ca 10 Km) 

1. Start bij Sporthal de Pol 

2. Sla rechtsaf richting Pelgrimstraat (Aan het einde bevindt zich een speeltuin) 

(Opdracht 1: Scan QR-code) 

3. Vervolg de route door de Pelgrimstraat. Sla bij de eerste T-splitsing rechts (ter hoogte 

van Pelgrimstraat huisnummer 1). 

4. Sla bij de volgende T splitsing rechtsaf (Lange Huitinkstraat). 

5. Aan het eind van de Lange Huitinkstraat ga rechtsaf over het treinspoor (PAS OP 

SPOORWEG OVERGANG).  

6. Direct over het treinspoor rechts Van Damstraat (Speeltuin) (Opdracht 2: Scan QR-

code) 

7. Vervolg de weg parallel aan het treinspoor. Let Op; Van Damstraat gaat over in de 

Beltstraat. 

8. Aan het einde van de Beltstraat steek je Rijksweg over naar fietspad. (LET OP BIJ 

OVERSTEKEN!). Vervolg de weg richting Centrum van Gaanderen 

9. Sla rechtsaf bij kruising naar Slakweg 

10. Sla eerste afslag links (ter hoogte van garage Bosman Gieterijstraat) (recht van je  

bevind zich een speeltuin) (Opdracht 3: Scan QR-code) 

11. Vervolg de route en tot einde Gieterijstraat. 

12. Sla op T-splitsing rechtsaf Vulcaanstraat. Deze straat gaat over op de Beekstraat. 

Vervolg route tot einde van de Beekstraat. 

13. Sla rechtsaf en vervolg weg via fietspad/stoep parallel aan Rijksweg (richting 

Terborg). Tussen huisnummer 256 en 266 bevindt zich aan de rechterzijde een 

speeltuin. Ingang speeltuin via klaphek. (Opdracht 4: Scan QR-code) 

14. Vervolg de weg via het fietspad langs de Rijksweg richting Terborg en sla ter hoogte 

van Dansstudio Berendsen linksaf naar Kerkstraat 

15. Neem de 2e afslag links naar Bremstraat  

16. Steek kruispunt recht over richting Warnerstraat (hoek Ferro techniek) 

17. Bij einde Warnerstraat; steek kruispunt recht over richting Hoge weg. Deze voert een 

deel door het bos.  

18. Sla aan het einde van de Hoge Weg ter hoogte van Hoge Weg nr. 77 op de kruising 

linksaf. Je bevind je op de Watertapweg 

19. Einde watertapweg, sla rechtsaf Hulle weg (PAS OP MET SPOORWEG 

OVERGANG) 

20. Einde Hulleweg steek over en ga direct rechts op fietspad langs de Rekhemseweg 

21. Je bent aanbeland bij Herberg “Het Onland” achter de parkeerplaats bevind zich een 

speeltuin. (Opdracht 5: Scan QR-code) 

22. Vervolg het fietspad richting Gaanderen. (Rekhemseweg gaat over in Kerkstraat) 

23. Sla na de brug over de Bielheimerbeek, direct rechtsaf naar Bethlehemstraat 

24. Na 100m bevindt zich een speeltuin (Opdracht 6: Scan QR-code) 

25. Vervolg de weg via de Bethlemstraat en sla voor huisnummer 11 rechtsaf naar de 

Frans Roesstraat. Aan de rechterzijde bevindt zich een speeltuin (Opdracht 7: Scan 

QR-code) 

26. Vervolg de weg over de Frans Roesstraat. Sla aan het einde rechtsaf naar de 

Watertapweg en daarna direct links het zandpad op langs Basisschool “Wis en 

Wierig” 

27. Aan het einde van het zandpad zijn jullie aanbeland bij de FINISH Sporthal de Pol. 

Als organisatie van de Werkgroep Kinderspelen hopen we dat jullie genoten hebben van deze 

tocht. 

Denk eraan dat je leuke filmpjes en foto’s opstuurt naar 

werkgroepgaanderen@gmail.com. 

Vergeet niet tevens de aanvullende NAW / leeftijd /Basisschool gegevens te vermelden 

mailto:werkgroepgaanderen@gmail.com

