35 -LA Vordenseweg.
36 -Op 5-sprong kn.p. route 61 = Zwarteweg volgen.
37 -RD op 4-sprong van zandwegen,
Wildpad. ( Na ± 400 m eventueel
rustpunt Camping "Tamaring".)
U hebt hier bijna 15 km afgelegd.
38 -LA Gotinkveldweg.
39 -RD (voorrangsweg oversteken)
Sleumersteeg.
40 -RA Haytinksdijk. Direct na huisnr.12
LA grasweggetje volgen tot aan verharde weg.
41 -LA Bosheurneweg.
42 -RA Muldersweg.
43 -RD op kruising van zandwegen.
44 -RA bij staatsbosbeheerbord Achterhoek / Beekvliet. Als u dit pad inloopt ziet u links natuurgebied Stellenkampsveld.
45 -RD op T-splitsing van paden. Pad
langs veestal via 2 wildroosters blijven volgen.
46 -Einde pad RD Maandagsdijk volgen.
47 -Maandagsdijk gaat over in Lebbenbruggedijk.
48 -Lebbenbruggedijk blijven volgen.
49 -Direkt na brug over de Slinge ziet
u rechts museum "De Lebbenbrugge". Eventueel rustpunt.
U hebt hier bijna 21 km afgelegd.

50

-Na museum RD Lebbenbruggedijk
blijven volgen.
51 LA Galgenveldsdijk.
52 -Galgenveldsdijk blijven volgen,
zandweg gaat over in klinkerweg.
53 -RD (voorrangsweg oversteken),
blijft Galgenveldsdijk.
54 -LA Heure, langs boerderijen en Algenkwekerij.
55 -Klinkerweg wordt VRIGA wandelpad.
56 -Volg kastelenroute Oost Gelderland.
57 -Bij kasteel Beekvliet LA over de
Slingebrug en klinkerweg blijven
volgen.
58 -RA Enteldijk. Kn.p. route 54 volgen.
59- RD ( op 5-sprong ) Witzand. Direct
na de 5-sprong ziet u links een vijver waar de orchidee zich weer
heeft hersteld.
60 -LA Soerinkweg.
61 -Soerinkweg blijven volgen tot Borculoseweg.
62 -RD voorrangsweg oversteken
=Eindpunt.

Wandelroute
rond Barchem

Route 4: de grote route
De route is ongeveer 28,5 km lang.

(Tegenover de kerk ziet u rustpunt
HCR "In de Groene Jager”.)

De route is samengesteld door Henk Lubberdink

Jubileum wandeltocht t.b.v. 150-jarig bestaan Hervormde Kerk Barchem.
WANDELROUTE 4
Praktische informatie:
De wandelroute slingert door het prachtige buitengebied rondom het dorp Barchem. De route gaat o.a. door drie natuurgebieden, t.w.: Hagenbeek, Stellekampsveld en Beekvliet. In deze gebieden
is de orchidee weer teruggekeerd en
bloeit o.a. de parnassia en dotterbloem.
Onderweg zijn er mogelijkheden om bij
horeca, camping en- of boerderij museum
een rustpauze in te lassen.
RD = rechtdoor; RA = rechtsaf ; LA =
linksaf; Kn.p. = aanduiding fietsknooppuntenroute
1

-Startpunt is achterzijde kerk, bij de
dorpspomp.

2

-RD vanaf startpunt Soerinkweg. (Let op

3
4
5
6
7

8-

bij oversteek voorrangsweg.) Klinkerweg
wordt zandweg.
-RD op kruising van zandpaden, Soerinkweg blijven volgen.
-RD op kruising met verharde weg, Rammelgoor.
-LA Hazelberg en direct hierna,
-RA Overlaar
-LA Hofmanssteeg. Verharde weg gaat
over in zandweg en wordt later weer klinkerweg.
LA op T-splitsing = Zwiepseweg.

Op dit punt hebt u ongeveer 3.64 km
afgelegd.

(Opm. : Als u op deze splitsing RA gaat, dan
zijn er na ± 150 en 200 m horeca rustpunten, t.w. "de Zwiepsemolen" en/of uitspanning “De Witte Wieven”.)
9

-RA na ± 150 m = Hangzolder. Pad
blijven volgen en aan het eind bij bord
Hangzolder links aanhouden.
10 -RA op kruising van zandwegen = Hes
senweg.
11 -LA Hoge Enkweg.
12 -Op splitsing links aanhouden, Hoge
Enkweg blijven volgen tot fietspad
Lochem – Barchem.
13 -LA ± 30 m over fietspad en dan bij
bord Lochemseberg Geldersch Landschap links bospad volgen.
14 -Deze brede bosweg blijven volgen tot
bij uitkijktoren Belvedėre.
(Opm. : De ze toren is WO 2 door de
dienst BB gebruikt voor het volgen van Duitse militaire vliegtuigen. Na de oorlog is deze
uitkijktoren nog gebruikt voor horeca doeleinden. Momenteel heeft deze geen functie
meer.)
15 -Bij toren RA pad naar beneden volgen.
16 -Bij splitsing bospad links aanhouden.
(Let op de houten dwarsbalken in
„t pad.)
17 -Bij 5-sprong van paden RD langs slagboom Geldersch Landschap.
18 -RA op fietspad Barchem–Lochem. (Aan
de overzijde van de weg ziet u Hotel
"Bon’Aparte".)

19 -LA bij ANWB paddestoel 20402 en
via verkeersgeleider voorrangsweg
oversteken.
20 -LA op parkeerplaats en borden
„doorgaand verkeer‟ volgen.
21 -LA Schoneveldsdijk (ANWB paddenstoel 20403 richting Medler – Ruurlo)
22 -In flauwe bocht bij kn.p. bord 52,
links aanhouden, Looweg.
23 -Brinkerinkweg oversteken, Looweg
blijven volgen.
24 -Links aanhouden op splitsing, kn.p.
route 53 volgen.
25 -Na ± 40 m links aanhouden en
bospad volgen.
26 -Pad na zendmast blijven volgen.
27 -RA op T-splitsing.
28 -Na ± 20 m LA , pad volgen tot
Woodbrookersweg en hier rechts
aanhouden.
29 -RD op splitsing, Woodbrookersweg
blijven volgen.
30- RA Flierdijk, klinkerweg gaat bij
ANWB bord 20408 over in zandweg.
Flierdijk blijven volgen.
31 -Direct na huisnr. 6 RA, wandelpad
natuurgebied Hagenbeek volgen.
32 -Na 3x linksom komt dit pad weer uit
op de Flierdijk.
33 -Hier RA (Na ± 400 m ziet u links
camping Fleerhof. Eventueel rust
punt).
34 -RD verharde weg oversteken, Flier
dijk blijven volgen.

