16. Na camping 'Tamaring' op
kruising en bord 'geen doorgaande verharding' LA, Gotinkveldweg.
17. Op kruising RD voorrangsweg oversteken, Sleumersteeg.
18. Op T-splitsing LA, Haytinksdijk.
19. Haytinksdijk blijven volgen.
20. Op kruising RD, Haytinksdijk blijven volgen. (verharde
weg wordt zandweg).
21. Zandweg blijven volgen tot aan
verhard fietspad Barchem–
Ruurlo.
22. Op fietspad RA.
23. Fiets - voetpad blijven volgen
tot centrum van Barchem.
24. Kerk = Eindpunt.
(Tegenover de kerk ziet u
eventueel rustpunt HCR
“In de Groene jager“).

Deze route, samen met de drie
andere wandelroutes en de fietsroute, zijn samengesteld in het
kader van 150-jaar Hervormde
Kerk in Barchem.
De kerk in Barchem is in 1861
gebouwd op de kruising van de
buurtschappen "Barchem, Zwiep
en Bosheurne.

Wandelroute
rond Barchem

Route 2: de Vrochterhoek
via klein stukje Bosheurne
De route is ± 9,5 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.)
In het begin van de vorige eeuw
was Barchem, mede door de goede 'stoomtramverbinding' verbinding tussen Deventer en Borculo,
een geliefde bestemming voor
wandelaars en zomergasten.
Deze traditie zet zich voort met
de jaarlijkse Barchemse4daagse.
De route is samengesteld door Henk Lubberdink

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

Praktische informatie:

Start aan de voorzijde van de kerk.

8.

Direct na huisnr. 6 RA, wandelpad natuurgebied 'Hagenbeek'
volgen.

9.

Na 3x linksom, pad volgen totdat je weer op Flierdijk uitkomt, hier RA.(Na ongeveer
400m ziet u links camping
'Fleerhof' eventueel rustpunt.)

De route is ± 9,5 km lang.
De start is aan voorzijde van de
kerk.

1.

Onderweg zijn er mogelijkheden
om rustpauzes in te lassen.

Volg richting Wildenborch,
Medler, Vorden op het ANWB
routebord. Hierna loopt u langs
HCR “In de Groene Jager” de
Beukenlaan in. (Let op bij het
oversteken!)

2.

Op kruising RA, van Damstraat.

RD = rechtdoor

3.

Eerste weg LA, Bosweg.

RA = rechtsaf

4.

Einde Bosweg, net voor zitbank
eerst links en dan direct rechts
bospad volgen tot aan verharde
weg.

De route gaat door een gedeelte
van het natuurgebied
'Hagenbeek'.

LA = linksaf

5.

Op verharde weg RA, Larikslaan. (Opm. Naambord ontbreekt)

6.

Op kruispunt RD, Flierdijk.

7.

Bij ANWB paddenstoel 20408,
T-splitsing rechts aanhouden,
Flierdijk blijven volgen.

10. Op kruising RD verharde weg
oversteken en Flierdijk vervolgen.
11. Na ongeveer 400m LA bij
draaihek en bord Erve
'Kostverloren'.
12. Wandelpad blijven volgen tot
aan verharde weg.
13. Op verharde weg RA Hardermaat.
14. Op kruising RD, Hardermaat
blijven volgen, wordt zandweg.
15. Op 4 sprong RD, Wildpad
(Na ongeveer 400m eventueel
rustpunt Camping 'Tamaring').

