16.

RD op kruising, blijft Enteldijk.

17.

Na huisnr. 3 Enteldijk blijven
vervolgen.

18.

19.

Zandweg gaat bij huisnr. 1
over in verharde weg, blijft
Enteldijk.
RD op 5-sprong, Witzand.
(Direct links ziet u een natuurgebied waar de gevlekte
orchis weer voorkomt.)

20.

Bij ANWB paddenstoel 21324
LA, Soerinkweg.

21.

Na ruitercomplex, bij splitsing
en Landschapsschilderij”
links aanhouden. Soerinkweg
blijven volgen.

22.

23.

RD bij splitsing, waar zand
weg over gaat in klinkerweg.
Soerinkweg blijven volgen tot
aan Borculoseweg.
Voorrangsweg oversteken
=Eindpunt. (Tegenover de kerk is
eventueel rustpunt HCR “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 1862
gebouwd op de kruising van de
buurtschappen "Barchem, Zwiep
en Bosheurne.

Wandelroute
rond Barchem

Route 3: , Bosheurne via
Stellekampsveld en Beekvliet
De route is ± 10,5 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 met 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:

1.

Vanaf startpunt RD, Soerinkweg.

De route is ± 10,5 km lang.

2.

Bij splitsing RA, Sparrenlaan.

De start is aan achterzijde van
de kerk, bij het woonpluscentrum
'Het Station'.
(Let op bij het oversteken van de
voorrangsweg.)

3.

Bij eerste splitsing LA, Dennenlaan.

4.

Einde weg RA, Bosrand.
(zandweg)

11. Na 2 x kn.p.bord 82, Lebbenbruggedijk blijven volgen.

5.

Voorrangsweg schuin links oversteken, Maandagsdijk.

6.

RD op kruising, Maandagsdijk
blijven volgen.

7.

LA op kruising van zandwegen.
(bij kn.p. bord 75)

12. Net voor de brug LA Palsenborgweg. (Ongeveer 50 m
vanaf dit punt over de Slingebrug ligt rechts Boerderij
museum 'De Lebbenbrugge'.
Eventueel rustpunt.
(U hebt hier ongeveer 5 km afgelegd.)

8.

Eerste weg RA, bij Staatsbosbeheerbord Achterhoek/Beekvliet. (Hier bent u in het natuur
gebied 'Stellekampsveld', waar
de orchidee weer is teruggekeerd.)

De route loopt door de natuurgebieden 'Stellekampsveld' en
'Beekvliet'.
Museum 'De Lebbenbrugge' is
van medio mei tot 1 oktober dagelijks open van 11.00 tot 17.00
uur. In het museum is een koffieschenkerij.

RD = rechtdoor
RA = rechtsaf
LA = linksaf
Kn.p. = fietsknooppuntenroute
aanduiding

9.

RD bij splitsing, pad langs boerderij en veestal via 2 wildroosters blijven volgen.

10. Einde pad links aanhouden en
route via Vriga fietspad =
Maandagsdijk vervolgen.
(Maandagsdijk gaat over in
Lebbenbruggedijk.)

13. RD bij huisnr. 5 en 7,zandweg
gaat over in verharde weg,
blijft Palsenborgweg.
14. Let op! Voorrangsweg (Barchemseweg) oversteken en op
fietspad LA.
15. Na ANWB paddestoel nr.
21325 / 001 en voorrangsbord RA, zandweg Enteldijk.

