
74 75Provinciewandelgids   Gelderland / Achterhoek Achter de coulisse / Varsseveld74

Praktische informatie:

Afstand: 18 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Varsseveld
Spoorstraat 25
7051 CG Varsseveld
Coördinaten: 51°56'14" N   6°27'31" E

Horeca:  
In centrum

't Pannekoekhuis
Doetinchemseweg 175
7054 BG Westendorp

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1610/8966

1. Vanaf stationsplein RD, ri centrum (Spoorstraat). Op ongelijke 
kruising na huisnr 72 RA (Spoorstraat), loop straat uit, laatste 
stukje is winkelstraat. Aan einde RA, na kerk LA (Kerkplein) en 
daarna RD (Boterstraat). Blijf RD gaan (Hiddinkdijk), rechts ziet  
u een molen. Tegenover huisnr 8 scherp LA, landweg/graspad.  
Op asfalt RA en na 20m wederom RA, landweg met links even bos 
en rechts akkers. Na 200m in linkerbocht RD!, voet/graspad, 
wordt verderop bosweg. Bij bankje weg met ruime rechterbocht 
blijven volgen. Let op: na die bocht, aan einde van recht stukje, 
bij bankje op 1e pad LA. Na brugje op asfaltweg LA. Bij groot 
kruispunt fietstunneltje door, daar uitkomend in linkerbocht op 
kort klinkerpad RA, op Hiddinkdijk ook RA, volg linkerbocht beek 
over. Kruising na huisnr 20 LA, Spiekersweg, kort daarna rechter-
weg negeren, blijf Spiekersweg volgen. Na boerderij 4 kunt u stuk 
over graspad (l) lopen. Volg daarna landweg met links bomenrij 
en rechts akkerland, wordt na rechterbocht bij huisnr 8 asfaltweg. 
 
2. Aan einde LA (Munstermansweg). Aan einde van deze weg  
ook LA (Hogeweg). Aan einde Zelhemseweg oversteken en LA.  
Na brug op 1e kruising RA (Stubbelderweg). Let op: in flauwe 
linkerbocht, bij groen elektrakastje 02PV17, RA, laag dijkje met 
slagboom. Aan einde, voor rechte beek, LA, grasweg. Na 500m bij 
boerderij 1 even over asfalt en verdergaan over smal grasvoetpad 
langs beek. Aan einde op asfalt RA, Vorentjesbrug over en nog 
even RD. Na 50m bij hoek grasland LA bos in (Noorderbroek).  
Aan einde van grassig bospad LA, smal pad met kort daarna 
rechterbocht. Aan einde voor brede sloot LA. Na ruim 200m op 
asfaltwegje RA, brugje over en gelijk LA, graspad langs andere 
kant van sloot. Aan einde RA, asfaltweg. Na huisnr 16A in rechter-
bocht scherp LA (Ehringveld), zandweg met links bosje. Na paar 
bochtjes aan einde op zanderige landweg LA.

Op de bebouwingen na maakt u een asfaltarme, zeer afwisselende wande-
ling door het sfeervolle Achterhoekse coulisselandschap. Over een schitte-
rende bomenrijke grasdijk kuiert u een flink stuk langs de Slingebeek naar 
het stille Noorderbroekbos. Over prachtige graspaden en stille landwegen 
gaat u op pad naar het dorpje Westendorp. Daar kunt u van een heerlijke 
pannenkoek genieten. Door een oud landgoed, over hoge akkers en via  
een fraaie buitenwijk en het centrum loopt u weer naar het station.
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3. Na ca 400m voor boshoek LA, Kipsdijk (verderop loopt u ca 
300m over -meestal aan einde van zomer- misschien hinderlijk 
dicht begroeid graspad langs Slinge, heeft u daar geen zin in,  
dan hier RD (Ehringveld), bij brug bent u weer op route *).  
Over Kipsdijk gaand voor brug RA, graspad langs Slinge.  
Aan einde LA en * brug over. Kruising met Krommestraat RD,  
dood lopende landweg, en in linkerbocht RD!, grassige landweg.  
Bochtjes volgend loopt u verderop (met permissie) over  
boerenerf en wordt landweg bochtig asfaltwegje van ca 500m.  
Aan einde LA (Doetinchemseweg, staat eind verderop bij pannen-
koekenhuis). Direct na dat pannenkoekenhuis RA (Veldkamper-
straat) en al na 10m, voor huisnr 13, LA, halfverharde weg. Voor 
plaatsje met rechterbocht meegaan (7-9-11), loop wat bochtig 
landwegje uit, wordt aan einde smal pad langs hek. In bosrand 
gelijk LA. Let op: 50m na flauwe rechterbocht schuin RA bos in. 
Zijpaden negerend aan einde na slagboom LA, rechts ziet u 
landhuis Tandem. Na 100m, bij witte pijl op boom, RA. Na wat 
bochtjes op 1e brede pad RA. Na graslandhoek met bankje LA.  
2 linkerzijpaden negerend aan einde na slagboom LA, asfaltwegje.
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4. Aan einde bij Aw2898-12 kruising met fietspad en Doetinchem-
seweg RD (Giezenveld). Let op: tegen bosrand, bij asfaltplek in 
linker berm, LA, graspad langs diepe greppel en rechts dat bos 
(hoog gras alternatief: RD en 1e asfaltweg LA, na 300m *).  
Aan einde LA, asfaltweg. Na ruim 200m, * tegenover huisnr 3, RA, 
landweg. Blijf weg langs bosrand volgen, maakt wat bochten, 
negeer paden naar links. Op kruising bij slagboom RA, asfaltwegje 
langs stal en na betonplaatkruising bij boerderij langs hoge 
akkers. Aan einde LA, ventweg. Na een kleine km op kruising bij 
Aw7316-10 RA. Bij groot kruispunt fietstunneltje door, kort daarna 
RA, fietspad, en LA (Eksterhof, staat verderop). Bij graspleintje 
(met rechts huisnr 26) RA en aan einde LA (Leeuwerikstraat).  
Bij huisnr 15 rechts aanhouden, klinkerwegje met links grasveld. 
Daarna iets naar rechts verdergaan langs brede asfaltweg.  
Bij rotonde LA, richting centrum. In centrum voor kerk RA en 
Spoorstraat uitlopen naar het station.
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