
Het Struinpad

Het Struinpad is 
een bijzondere route 

die avontuur, cultuur, 
natuur en bezinning met 

elkaar verbindt. De route is 
zo’n 200 km lang en begint in Millingen 
aan de Rijn, bij de grens met Duitsland. 
Het eindpunt is bij het Vrijheidsduin 
aan de Noordzee. 

De route is prima in twee weken te 
wandelen, maar evengoed in een serie 
dagen of weekends. Heerlijk om alleen 
te wandelen en ook om samen te gaan. 
De afstand bepaal je zelf: soms heb je 
meer energie dan anders, soms wil je 
rustig een klein stuk struinen en een 
beetje luieren. De informatie in de 
Struingids helpt je de route bepalen, 
overnachtingsadressen te kiezen en 
geeft informatie over de beschikbaar-
heid van openbaar vervoer. Er is geen 
vaste route: je struint tussen de rivier 
en de dijk. In de routegids staan belang-
rijke herkenningspunten, zodat je niet 
onnodig omloopt. 

Het rivierengebied is enorm verander-
lijk, de jaargetijden en het waterpeil 

Avontuur tussen rivier en dijk

zorgen elk moment voor weer een 
nieuw, uniek landschap. Met het Struin-
pakket heb je daarom niet één route 
in handen, maar tientallen. De route is 
heel anders bij laag water, wanneer je 
vooral op de strandjes loopt dan wan-
neer je over de dijk een wijds uitzicht 
ervaart. In de winter zijn er prachtige 
wolkpartijen en stevige wind, de lente 
versiert de uiterwaarden met bloesem 
en nieuw leven, in de zomer is het heer-
lijk zonnen en stukken met blote voeten 
langs de oever te gaan. 

De voortdurende aanwezigheid van het 
stromende water zorgt dat struinen een 
avontuurlijke, lichtvoetige en verfris-
sende ervaring is: je loopt je hoofd leeg, 
maakt al struinend pas op de plaats en 
vindt je eigen weg buiten de gebaande 
paden. Even op adem komen van de 
drukte van alledag, genieten van de 
prachtige natuur.

Wat zit er in het Struinpakket?
Met het Struinpakket ga je goed voor-
bereid op weg. In de Struingids vind je 
detailkaarten en vooral verhalen hoe 
je kunt struinen in de verschillende 
gebieden. Je vindt er adressen, tips en 

inspiratie over hoe jij jouw 
eigen Struinpad samenstelt.

Je krijgt een amulet die je aan 
het begin van jouw route kunt 
vullen met water uit de Waal 
en symbolisch kan je een 
thema, woord of gedachte 
aan jouw amulet koppelen. Zo 
draag je deze letterlijk mee 
tot aan de Noordzee waar je 
kunt kiezen om het letterlijk 
los te laten. Ook krijg je een 
aantal ansichtkaarten om ver-

Wat is struinen?
Struinen betekent “rondsnuffelen 
om te zien of je iets kunt vin-
den”. Op het Struinpad word je 
uitgenodigd om dat ook fi guurlijk 
te doen: al struinend stil te staan 
bij jouw leven van alledag. Samen 
of allen. Het Struinpakket biedt 
allerhande tips en extra’s hoe 
je de natuur en de route kunt 
benutten.

halen die je onderweg op doet te delen 
met hen die jou dierbaar zijn. In jouw 
Struindoosje tref je een aantal kaartjes 
om onderweg achter te laten met een 
wens en een plek om struinspulletjes 
die je onderweg vindt te bewaren. Op 
deze manier maak je verbinding met 
anderen tijdens jouw route.

Met twee Kompaskaarten kan je jouw 
gedachten tijdens jouw struintocht 
ordenen en met het vuilniszakje houden 
we met elkaar Nederland schoon. En 
niet onbelangrijk: met de aanschaf van 
het Struinpad ondersteun je ook een 
goed doel.

Verder lezen en bestellen
Op de website www.struinpad.nl vind 
je de meest actuele informatie over het 
Struinpad. Hier kan je het Struinpakket be-
stellen en inspiratie vinden over wandelen, 
bezinnen, de cultuur en natuur rondom 
het struingebied. Wil je iets vragen? Doe 
dat via het contactformulier of mail naar 

info@struinpad.nl

Struinpakket voor één persoon: 
€27,50 (excl. verzendkosten)
Struinpakket voor twee personen: 
€47,50 (excl. verzendkosten)

Het Struinpakket wordt verwacht in juni 
2020. Wanneer je in de voorverkoop be-
stelt, ontvang je €2,50 korting met de code 
IkStruinMeeNaarDeNoordZee. (Deze code 
is geldig t/m mei 2020).

Wilco Kruijswijk, 
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