25.

Bij 1ste bospad LA, langs afrastering camping 'Reusterman'.

26

Pad blijven volgen tot einde af
rastering. Hier RA en pad door 't
bos blijven volgen tot zitbank.

27.

Bij zitbank RD, Bosrand volgen.

28.

T-splitsing RA, van Damstraat.

29.

Kruising LA, Beukenlaan.

30.

Op 5-sprong schuin rechts aanhouden, Borculoseweg.

31.

Eerst weg RA achterzijde Kerk =
Eindpunt.

In het kader van het 150-jaar bestaan van
de Hervormde Kerk te Barchem (oktober
2011) heeft de jubileumcommissie Henk
Lubberdink verzocht om enkele wandel- en
een fietsroutes samen te stellen.
De kerk in Barchem is in 1861 gebouwd
owar de buurtschappen "Barchem, Zwiep
en Bosheurne elkaar ontmoeten.

Wandelroute
rond Barchem

Route 1:
Kalen- en Lochemseberg
De route is ± 7,5 km lang

Rond de kerk is het dorp Barchem ontstaan. Naast de kerk werd er, aan de weg
naar Ruurlo, een pastorie en een jaar later
een school gebouwd. (De school is inmiddels verhuisd naar de Beukenlaan.)
Met deze routes bieden wij u de mogelijkheid om de omgeving rond het kerk te verkennen en te genieten van de mooie
plaatjes die onze streek biedt.
Het totale aanbod bestaat uit vier wandelroutes en een fietsroute. De wandelroutes
zijn rond de 8 kilometer lang, en kunnen
afzonderlijk, maar ook gecombineerd gelopen worden.
Wij wensen u veel wandel– en/of fietsplezier.
De jubileumcommissie.

De route is samengesteld door Henk Lubberdink

Jubileum wandeltocht t.b.v. 150-jarig bestaan Hervormde Kerk Barchem.

Praktische informatie:
De route is ± 7.5 km lang.
Startpunt is achterzijde kerk.
Beide heuvels opgestuwd in voorgaande
ijstijd zijn ongeveer 50 m hoog en begroeid met loof- en naaldhout.
Rondom beide heuvels is het gebied
open, waardoor u prachtige vergezichten
over het glooiende landschap heeft.
Tijdens de tocht komt u op de Kalenberg
langs de 'Witte Wievenkuil'. Deze kuil is
van oorsprong een oude leemput. Het
verhaal gaat dat je hier 's nachts 'Witte
Wieven'tegen kan komen.

Startpunt is achterzijde kerk.
1.
RD (voorrangsweg oversteken),
Soerinkweg.

13. Op fietspad Barchem-Lochem RA.
(Aan de overzijde ziet u hotel rest.
'BON’-APARTE, eventueel rustpunt)

2.

RD op T-splitsing, klinkerweg wordt
zandweg.

14. LA bij ANWB paddenstoel 20402 en
via verkeersgeleider voorrangsweg
oversteken.

3.

RD op kruising van zandwegen.
Soerinkweg blijven volgen.

4.

Op kruising LA (bij ANWB paddenstoel 21324), Witzand.

5.

RD op T-splitsing. (voetpad Kalenberg volgen).

6.

RA bij verbodsbord. Pad aan rand
van het bos volgen, ook na splitsing van paden, pad blijven volgen.

RD = rechtdoor

15. LA op parkeerplaats en borden
'doorgaand verkeer' volgen.
16. LA = Schoneveldsdijk, richting Medler-Ruurlo, zie ANWB paddenstoel
20403.
17. In flauwe bocht links aanhouden,
kn.p route 52 volgen = Looweg.
18. Op kruising Brinkeringweg oversteken en Looweg blijven volgen.

RA = rechtsaf. LA = linksaf.

7.

19. Op kruising links aanhouden,
kn.p route 53 volgen.

Kn.p. = fietsknooppuntenroute aanduiding.

Na slagboom eerste weg RA. (Links
ziet u de 'Witte Wievenkuil'. )

8.

Bij eerste splitsing LA = Lochemseberg
route.

20.

Na ± 40m links aanhouden, bospad
volgen

9.

Bij splitsing van bospaden RA =
Lochemsebergroute

21.

Pad na zendmast blijven volgen.

10.

Op 5 sprong van bospaden LA.
Pad na 2x splitsing blijven volgen.

11.

RD op kruising van bospaden.

12. Op 5-sprong van paden RD langs
witte slagboom Geldersch Landschap.

22. Op T-splitsing RA.
23. Na 20 m 2x links aanhouden, pad
blijven volgen tot Woodbrookerweg.
Hier rechts aanhouden.
24.

Woodbrookersweg blijven volgen

