
Fietsroute Schothorst,Zielhorst en de Hoef 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Start bij het Groene Huis 

 Rij naar de Schothorsterlaan 

 RA Schothorsterlaan 

 LA Winkelpad ( na ongeveer 100 meter ligt aan de rechterkant de oprit naar nummer 86. 

 

 

 

De fietsroute wordt in 2 delen gemaakt, maar kan ook achter elkaar 

worden gefietst. Het is een 8-vorm(dus 2 lussen) en het midden is Het 

Middelpunt. Langs de route zijn ook verschillende speeltuintjes voor 

gezinnen met kleine kinderen. 

 

Maak er een gezellige dag van. 

 

Voor Schothorst beginnen we bij het Groene Huis. 

De route in Schothorst( dus 1ste gedeelte ) is 11 km. 

RA =1ste straat rechtsaf; LA = 1ste straat linksaf; RD = rechtdoor 

Bij een gevaarlijke verkeerssituatie zet ik een 2 uitroeptekens neer. 

 

 

Dat was voorheen de oude boerderij Schothorst). 



 Doorrijden langs links de kabelbaan en rechts de skatebaan.Totdat je een mooie oude eik( 

rechts ) ziet en een bruggetje dan 

 Tegenover het bruggetje (dus links van de weg)Het weggetje naar beneden fietsen (Beereveld) 

 RA Amelisweert 

 RA Elly Takmastraat  

 LA Eline Veerestraat 

 bij de bocht RD 

  

 

 

 

 RD naar de Balladelaan 

 RA Balladelaan     (met de bocht naar links rij je verder over de Balladelaan). 

 

 

 

 

 

  

 LA Geernoutstraat 

 RA naar het Wittekindpad 

 LA Wittekindpad  

 

 

 

 

 Bruggetje over . 

 

 

 

 RD tussen de blauwe palen door van de achterkant  van het appartementencomplex  de 

Waaier 

 !! Kattenbroekerweg oversteken 

 RD Het fietspad op (Rederijkerspad) tot de blauwe lantaarns van het 

 Farellcollege, om de lantaarns fietsen 

 LA tot de Paladijnenweg 

 RA Paladijnenweg  

 

 

 

 Bij de rotonde LA Holkerweg 

 RA Grimbeertstraat  ( is eerste fietspad aan de rechterkant) 

 

 

 

 

 

Van Oudijckerf (links staan heel oude bomen  met een prachtige  speelplaats) 

Blijf even stilstaan en zie in de verte onze mooie Onze Lieve Vrouwentoren 

( aan het einde van de Balladelaan zie je het appartementengebouw de 

Vuurtoren Hoe zou dit appartementengebouw toch aan zijn naam komen ?) 

Zet de fiets op de stoep en loop naar het bord waar de uitleg van de 

planten en bloemen  langs de beelden op het bord staat. Titel van het 

bord : Heem brengt de natuur dichtbij. 

De beelden zijn allemaal gemaakt in het kader van een  

beeldhouwerssymposium .   8 beeldhouwers werkten live gedurende 6 

weken aan dit project.  De beelden staan links en rechts op de 

grasvelden.  Het  beeld dichtbij de rotonde heet het Hellend Vlak ,de 

andere beelden  hebben geen titel. 

Even voor het bruggetje ligt de blauwe sculptuur van “het zinkend schip”. 

Rechts is het bruggetje met links daarvan de rest van het schip 

(Het bruggetje heeft heel bijzondere lantaarnpalen.) kijk naar links naar die aparte vorm 

van de muur langs het water ( net een slang)  en met links daarvan de witte meerpaaltjes. 

Let op de mooie tekeningen op de muren van het  

appartementencomplex. 



 RA Holkerweg over de ventweg 

 !!LA Paladijnenweg 

 

 

 

 

 

 

 RD Paladijnenweg gaat over in Sagenlaan 

 RA Wielandstraat, doorrijden tot het einde , dan 

 RA Goedroenstraat en links van de 4 garages het fietspad op. 

 Einde fietspad LA Jerolimodreef 

 Weg (Batostraat) oversteken en fietspad  Zwarte Steeg op. 

 !! Sara Burgerhartsingel oversteken 

 Doorgaan op het fietspad 

 4e kruising RA Nijenrode. 

 RD voorbij de 3 scholen van Raadhoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nijenrode doorrijden, als Nijenrode,bij het bruggetje links, met een bocht naar rechts gaat, RD 

fietspad op (Jazzpad ) 

 

 

 

 RA Theo Uden Masmanstraat 

 2de straat RA Charlie Christianstraat 

 LA Wessel Ilckenstraat 

 LA Sara Burgerhartsingel 

 !!RA Geintunnel    

 Bij het bordje Inputplein RA en met de bocht naar links 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 RA Plotterweg 

( rechts op het schoolplein van het Atrium staan de 

Keramische koppen van Jan Snoeck) iets verder aan de 

linkerkant op nummer 128 is de kaboutertuin. 

Als u de schoolzone voorbij bent ziet u  links een knot-els ( 

een boom met een verhaal) met een monument ter  

nagedachtenis aan Gerardus van Hoften en Jacobus Bunnik 

die daar op 3 oktober 1944 zijn neergeschoten door de 

duitsers als vergelding voor het neerschieten van de NSB-

er  Frima door het verzet. 

Op  de hoek van het Theo Uden Masmanstraat staat rechts een sculptuur. 

Uitstapje Liendert 

Maak een uitstapje door RA Liendertseweg naar de fietstunnel richting Liendert te gaan 

Bekijk   de  mooie tekeningen in de tunnel. 

U bent nu toch al even in Liendert, ga dan ook nog kijken bij Sofie en de Draken. 

Ga dan de tunnel verder door  en LA. Daar staat links op de Liendertseweg bij het begin van 

het Waterwingebied Sofie en de Draken.( kunstenaar Jan Hinfelaar). Ga daarna weer terug 

door de tunnel  en naar de Hoefseweg   

 

 



 LA Lichtpenweg  

 

 

 

 

 

 LA Computerweg 

 LA het Inputplein  

 RA Terug door de Geintunnel     

 !!RA Sara Burgerhartsingel  

 

 

 

 

 

 Vervolg fietspad tot het gebouw van het Leger des Heils op 

de hoek van de Trompetstraat en de  Albert 

Schweitzersingel. 

 !! Zet daar de fiets neer en steek de Albert 

Schweitzersingel over.  

 

 

 

 Terug  naar de fiets in de Trompetstraat  

 Ga naar de linkerkant naar het fietspad  

 RA Trompetstraat 

 

 

 

 

 RA Bombardonstraat 

 3de straat RA Trombonestraat 

 

 

 

 

 

 LA Spinetpad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk in de buurt naar de grote gebouwen ,zoals op de 

Lichtpenweg waar kantoorpanden zijn omgebouwd tot 

woningen.  Dit is het eerste deel, er komen nog meer 

van deze projecten. 

 

(rechts bij het busstation staat een klein huisje op een 

steen. Deze heet  “de Standaard”en de kunstenaar is 

Richard Menken)   

 

Daar staat  in de vijver van het gebouw Iris (rechts)het beeld Square Passage, gemaakt 

door de kunstenaar Gerard  Howeler. 

 

 

Links op de sporthal zijn bewegende kaders geschilderd en bevestigd door  bewoners uit 

Zielhorst en  Brigitte Janssen.  De kubus op de hoek( The Art Cube) is gemaakt door  

studenten van ROCMN en kinderen uit Zielhorst  hadden de tekeningen er voor gemaakt. 

In de bocht staan rechts mooie bomen ( Oerbomen ) Metasequoias genaamd.De originelen 

staan alleen nog in een vallei in China. Deze bomen zijn gekweekt uit zaad dat in fossielen 

is gevonden en die vanuit de kweek zijn gestekt. Het zijn naaldverliezende watercypressen 

met een roodhouten stam. 

 

Daar is  “het  Middelpunt” Hier is een rustpunt. 

Je kunt even gaan zitten en wat drinken(1ste kopje koffie of thee gratis) of 

een ijsje eten en beslissen wat je wilt doen.. 

De 2de lus maken door Zielhorst of deze route van 11 km afmaken en een 

andere dag de route door Zielhorst doen. Die route begint bij het 

Middelpunt. 

Wil je met de route verder gaan dan… 

 



 Tegenover “het  Middelpunt” is een bruggetje. 

 Over het bruggetje RA Balalaikapad 

 

 

 

 2de straat RA Mandolinestraat 

 LA Citerpad 

 RA brug oversteken 

 LA Bombardonstraat 

 RD Marcel Breuererf 

 RD Berninistraat 

 RD le Corbusierstraat 

 waar de bocht naar rechts gaat, RD het ronde pleintje oversteken 

 RD Beekeerdpad ( fietspad met rechts de voetbalvelden en links de tennisvereniging) 

 RA Moolesteeg 

 LA Enkeerdpad  

 

 

 LA Duivensteeg.( je rijdt dus helemaal om het Schothorsterbos heen.) 

 LA Schothorsterlaan. 

 LA bij het Groene Huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is het einde van de fietstocht door Schothorst . 

Wij hopen dat iedereen van de fietstocht heeft  genoten. 

 

Herman en Louise 

 

 

 

Op het grasveld staat het monument “het Mannetje “   

 

Rechts het veld waar het Dorpsfeest Hoogland in september wordt gehouden  

                          en links het Schothorsterbos. 

 

Zet daar de fiets nog even neer en kijk wat rond op het landgoed. 

Bij de Middeleeuwse boerderij ( Middeleeuws Erf) maak je kennis met de gebouwen en 

gewassen  en mensen van rond het jaar 800. 

De kruidentuin ,Bijenkasten, Zonnewijzer en kinderspeelplaats zijn  bekende plekken om 

nog even langs te gaan. 

De kabouterwandeling is ook erg leuk om met kinderen te doen. 


