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Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Lochem
Stationsweg 1
7241 CT Lochem
Coördinaten: 52°9'59" N   6°25'31" E

Horeca: in centrum

In de Groene Jager
Ruurloseweg 2, 7244 AV Barchem

1. Voor stationsgebouw vanaf P&R klok RA. Aan einde LA en 
Twentekanaal over. 100m na brug RA (Hanzeweg) en kort na 
huisnr 1b LA richting centrum. Vóór stuwbrug RA, fiets- en  
wandelboulevard langs Berkel. Bij 2e brug LA die brug over.  
Aan einde LA, drukke weg. In linkerbocht RD (Walderstraat), blijf 
winkelstraat volgen. Vóór Gudulakerk RA en LA, volg horecarijk 
pleintje (Bierstraat) langs kerk (l). Aan einde RA, volg Bierstraat 
en daarna Smeestraat (met 2 bochtjes). Op groot kruispunt RD  
(Nieuwstad) en bij huisnrs 8 en 11 LA (Emmastraat).  
Op schuine T-kruising RA (ook Emmastraat). Voor huisnr 41 met 
rechterbocht meegaan en verderop met knik weg RD oversteken. 
Aan einde LA, brede asfaltweg, en na huisnr 48 RA naar Hotel 
Paasberg. Daarna RD bos in en Paasberg op. Na top daarvan op 
schuine T-kruising links aanhouden, heel kort daarna op Y-split-
sing rechts aanhouden en blijf dalend pad volgen, negeer zijpa-
den. Aan einde LA, halfverharde landweg met fietspad. 20m na 
huisnr 9 op kruising RA. Let op: na sportvelden rechterpaadjes 
negeren. Kort daarna op Y-splitsing met 2 voor u liggende rechte 
boswegen de rechter volgen en loop deze uit. Aan einde daarvan 
LA (zandweg). Op kruising met Veenweg RD (Loerhaze).
 
2. Aan einde RA, asfaltweg. In flauwe rechterbocht LA (Maatweg). 
Na 500m op schuine kruising (bij huisnr 1 op wit paaltje) RD.  
Aan einde op asfaltweg LA (Schoneveldsdijk). Na 200m scherp RA, 
zandweg met fietspad (Looweg).  

U maakt een prachtige, bijzonder afwisselende wandeling door de heuvel-
achtige en bosrijke Graafschap. Over rustige lommerrijke landwegen, langs 
glooiende velden en door donkere bossen wandelt u over de Paasberg, de 
Kale Berg en de Lochemse Berg. Onderweg zult u intens genieten van de 
rust die dit landschap u geeft. De wandeling gaat eerst langs een beek en 
door het horecarijke, gezellige stadje Lochem met een schitterend kerkje. 
Voor de onderweghorecastop passeert u halverwege het dorpje Barchem.  
 
De 'beklimmingen' gaan geleidelijk en zijn dus niet zwaar! Op de bebouwing 
na loopt deze wandeling bijna geheel over onverharde paden en wegen.

7 - Bergentriootje
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Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1321/8077

http://routefabriek.nl/routekaart/1321/8077
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Blijf landweg ca 1½ km volgen, onderweg op kruisingen met 
Brinkerinkweg en Woodbrookersweg RD. Bijna aan einde RA, 
voetpaadje naast Bremstraat. Op kruisinkje bij bankje LA en RD 
(Bosweg). Na 50m, na huisnr 1, RA, smal paadje langs haag met 
verderop daarachter kerkhof. Aan einde LA en op kruising bij 
kapelletje RD (Beukenlaan). Op grote kruising (met horeca) RD 
(Zwiepseweg). Na 200m, vóór borden einde Barchem, LA  
(Omloop). Aan einde RA, bosweg met slagboom, en al na ruim 
50m bij bankje LA. 200m daarna met linkerbocht meegaan, volg 
stijgend deels 'bestrate' bosweg de Kale Berg op. Na houten huis 
rechterbocht volgen, verder omhoog naar top met fraaie schuil-
koepel (met banken).

3. Aan andere kant daarvan, in verlengde van uw looprichting, RD 
naar beneden, neem goede pad! Na afdaling ziet u rechts glooiend 
akker/grasland. Op hoek daarvan op schuine kruising RD, blijf wat 
slingerend pad volgen. Na een kleine km, op driesprong met links 
diepe boskuil, RD en na 20m linkerpad negeren. Beneden RA, 
veldweg met linkerbocht. Na ruime rechterbocht, 10m na bordje 
De Lochemse Berg, scherp LA, rechts ziet u weiland/boerderijtje. 
Op hoek daarvan RA, negeer wat verderop rechterbocht naar dat 
boerderijtje. Na 300m op kruising met bankje RD en na 30m 
schuin LA, pad met linkerbocht omhoog. Bij slanke toren haaks! 
RA, volg pad (middelste van drie) met links picknickbank.  
50m daarna op driesprong RA en loop pad van kleine km uit, 
onderweg op kruisingen RD. Aan einde op T-kruising voor hoog 
naaldbos LA, negeer verderop rechterpad. Na linkerbocht  
op grassige plek RA, loop pad uit.

4. Aan einde op veldweg voor gras/akkerland LA. Na ca 500m op 
kruising met bomenrijke landweg RA. Op kruising met asfaltweg 
RD, asfaltwegje. Na huisnr 7 op klinkers LA en gelijk RA, volg 
wandelpad langs schutting (l) van dat huis. Op kruising met 
asfaltwegje RD, vervolg wandelpad.  
 

Bergentriootje / Lochem 33

Kort daarna op asfaltweg RA, brug over en direct daarna LA, 
grasweg langs Berkel (l), blijf pad(en) langs Berkel ca 1½ km 
volgen. Na wat bochten, grasdijkje en enkel klaphekje aan einde 
bij parkeerplaats naar rechts naar rotonde en volg vanaf daar de 
borden naar het station.


