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RA  = Rechtsaf 

LA  = Linksaf 

RD = Rechtdoor 

ri.  = Richting 

 

-- Een afwisselende route, vanuit het dorp Zeijen een rondwandeling langs Zeijerwiek, Zeijerstrubben 

landerijen, bos, heide en mooie vennen. 

 

Zie het trajectkaartje:  Als u met uw rug naar het café staat, start de route op de 

‘Brinkstraat’. U loopt dan achter de Brink (met de bomen) langs,  voorbij de bakker. Einde RA 

op de ‘Zuiderstraat’. Na huis nr 7, voor het bankje LA, het zandpad gaat rechts langs het 

huis. Na het hek RA,  ‘Zeijerwiek’, met een bocht naar rechts paadje langs het water volgen. 

Voorbij het hek en het bankje klein stukje RD en dan RA in de bocht, een klein pad. Dit 

paadje gaat over een stalen bruggetje over het land. Aan het einde RA. Einde pad LA. Dan 

einde op het fietspad klein stukje LA en gelijk RA. Op de kruising RA. RD door het bos.  

Einde RA en dan bij het hek bij het weiland einde LA (rechts staat een bankje). Hierna gelijk 

op de Y RA langs het huis. Het huis is aan de linkerkant. Pad gaat met een bocht naar 

rechts, dan LA bospad. Einde van dit bospad RA en einde weer RA. U loopt parallel aan de 
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weg. Aan het einde LA u komt weer op het fietspad. Hier LA en op de kruising RA. U hebt 

dan twee mogelijkheden: 

Optie 1 : gelijk na het water LA door het hek langs het water lopen, eerste RA en weer door 

het hek.  Dan LA. (stippellijntjes op het kaartje) 

Optie 2 : RD lopen op de verharde weg tot de bocht, hier LA zandpad en RD lopen. ( het 

kaartje toont optie twee) 

 

 

 

 

Zie trajectkaartje: Bij het bankje aan de 

linkerkant, met een gedicht van Pieter J. 

Struik, gaat u RA. U komt dan op een 

weiland. Aan het einde voorbij het slootje  

LA. Rechts ziet u het dorp Zeijen. Einde pad,  

u bent dan twee keer door een hek gegaan, 

gaat u LA. Bij het oranje bordje RA. Een 

rondje langs het ‘Bollenveen’ met de 

Tjasker. Volg het pad en u komt weer op het 

grotere pad uit. Ga hier RA langs het 

weiland. Aan het einde komt u over een 

klein bruggetje weer op het grote zandpad. 

Ga hier RA.  
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Zie trajectkaartje: Op de kruising 

met de verharde weg ‘Peesterweg’ 

RD. We blijven nu een lang stuk RD 

lopen. Bij het bordje Noordsche Veld 

RD. Het Noordsche Veld is rechts van 

u er is een afrastering.  Aan het einde 

van dit pad LA zandpad naast het 

fietspaadje. U loopt RD en passeert 

het  ‘Oostervoortse Diep’. Op de 

eerste kruising RD (bij de ANWB 

paddenstoel). Het volgende pad RA,  

dit is een klein paadje,  aan de boom 

hangt een groen bordje waarop 

staat:  opengesteld wandelgebied. Dit 

paadje helemaal uitlopen. Kan hier en 

daar drassig zijn of een beetje 

overwoekert. Aan het einde LA en in 

de bocht RA,  bij het oranje bordje 

met ‘Peestermaden’. Dit pad gaat met 

een bocht naar links en dan 1e pad 

RA na ong 20 mtr U passeert weer het ‘Oostervoortse Diep’.  Aan het einde gaat u door het 

hek en dan RA. Vervolgens: 

1e pad LA , op de kruising RA, volgende kruising LA en volgende kruising RA langs het keien 

pad. U loopt nu richting het Noordsche Veld. Hier RA, u loopt voorbij de picknickplaats en 

dan LA het veld oversteken. Er is een fietspad en een wandelpad(graspad). 

Aan het einde LA door het hek over het wildrooster, gelijk RA en direct LA parallel aan het 

fietspad. Aan het einde RA. Dit pad gaat over in een verharde weg. U komt langs het 

Hunebed D5 aan uw linkerhand. 
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Zie trajectkaartje: Aan het einde bij de 

‘Peesterweg’ LA klein stukje. Dan RA de weg 

oversteken en het bos in. Gelijk het eerste 

pad, LA bij de slagboom. Op de Y rechts 

aanhouden. Ga LA door de hekken en RA op 

het grote zandpad. 

Dit zandpad RD tot einde. Hier LA en daarna 

1e straat RA  ‘Middenstraat’ langs de 

‘Oranjerie’. Volgende straat weer LA en u 

bent weer bij het beginpunt. 
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Einde van de route 
 
Ik hoop dat u heeft genoten van deze route. Heeft u op- en of aanmerkingen dan 
zou ik het fijn vinden als u mij daarover mailt.  
Het is mijn intentie om de wandelingen zo optimaal mogelijk te beschrijven, maar er 
kunnen altijd onverwachte problemen of wijzigingen zich voordoen..  
 
Ik stel een reactie op de site www.wandelvanuit.nl erg op prijs. 
Like ons op facebook:  https://www.facebook.com/wandelvanuit 
Mailadres: wvu@wandelvanuit.nl 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/wandelvanuit

