19 - Boekenstadje
Ooit weleens een bezoek willen brengen aan het beroemde boekenstadje
Bredevoort? Combineer dat dan met deze aangename, niet al te lange
wandeling door het rustieke Achterhoekse coulisselandschap!

Praktische informatie:
Afstand: 15 km
Soort: rondwandeling

Na het gezellige centrum van Aalten maakt u, onderweg genietend van de
vele prachtige boerderijen, over stille landwegen en rustige asfaltwegjes
via Barlo een afwisselende wandeling naar Bredevoort. Daarin kunt u naar
eigen behoefte en inzicht wat rondkuieren. Langs een bos en de Keysersbeek, over landwegen en door het Aaltense centrum wandelt u weer naar
het station.

Startpunt:
station Aalten
Stationsstraat 38
7122 AT Aalten
Coördinaten: 51°55'17" N 6°34'42"
Horeca:
In centrum
't Grachthuys
Kruittorenstraat 1
7126 BH Bredevoort
Restaurant Bertram
't Zand 1
7126 BE Bredevoort

1. Vanaf stationsuitgang RD (Stationsstraat), fontein links van u
passeren en blijf RD gaan, onderweg kruist u bij de Koembrug
beek Boven Slinge. Na huisnr 17 RA (Kloosterpad). Aan einde LA,
Honden: aan de lijn
Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/430/9661

centrum in, op Y-splitsing links aanhouden (Landstraat). Vlak voor
kerk LA (Hogestraat). Direct na kerkje, bij huisnr 69, schuin RA,
volg trottoir. Op kruising met asfaltweg RD (ook Hogestraat). Op
kruising met Robert Gesinkbult RD (Grevinkweg). Na huisnr 6 RA
(Hazekampweg), wordt na hoogste punt, waar u rechterzijpad
negeert, dalend voetpad. 100m daarna op 2e! pad LA, hol pad
door bosstrook. Op kruising RD en kort daarna aan einde RA, pad
langs akker (l). Aan einde RA en blijf half bestraat pad volgen.
Op kruising met asfaltweg RD (Nonhofweg), loop pad van kleine
km uit, onderweg even wat asfalt, daarna landweg. Aan einde op
brede asfaltweg RA. Vóór rechterbocht, bij bordje 44, LA (Bruninkweg), wordt na rechterbocht bij boerderij 3 landweg. Na wat
bochtjes langs boerderijen op asfaltweg RA. Loop bochtig asfalt
wegje van ruim 500m uit, onderweg Gandvoortweg negeren.
2. Aan einde LA (Barloseweg). Na ruime linkerbocht na huisnr 14
RA (Meinenweg), wordt na boerderij 7 landweg tussendoor akkers
en grasland. Let op: ruim 200m daarna ziet u rechts een lager
gelegen boerderijtje (nr 5) met berkenlaantje, 100m daarna
voor boshoek LA (School-esweg), landweg.
Aan einde RA (Ligterinkweg), weg komt door Barlo.
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Op ongelijke kruising met Lichtenvoordsestraatweg RD (Buddink-

Bij Hema nog even RD. Tegenover huisnr 14 (Museum) LA (Markt,

dijk). Op kruising met drukke weg en fietspaden RD (nog steeds

met gezellige terrasjes!) en RD blijven gaan (Kerkstraat, wordt

Buddinkdijk). Aan einde RA (Bolwerkweg). In wat flauwe rechter-

Dijkstraat). Direct na Basisschool Sint-Jozef RA (Kloosterpad, u

bocht, voor boerderij, LA (Heidedijk) en na 30m, direct na die

bekend van heenweg). Aan einde LA en RD naar station.

boerderij, RA, graspad met links beekje, verderop moet u misschien even onder prikkeldraad door. Na hoogspanning via dam
andere kant van beekje volgen. Kort na beekverbreding op landweg voor bosrand LA, loop deze landweg uit. Aan einde RA,
asfaltweg. Bij huisnummer 2 RD (Kloosterdijk).
3. Direct na brug achter bord Bredevoort LA, wandelpad met
rechts stadssingel en blijf daarlangs. Aan einde van die singel RA
(Kruittorenstraat). Bij huisnr 18 rechts aanhouden. Tegenover
huisnr 23 (Hotel & Brasserie de Heerlyckheid) LA en na 30m RA
(Markt, richting kerk). Aan einde RA (Landstraat) en gelijk LA
(Koppelstraat). 10m na kerktoren, tussen huisnrs 11 en 13, LA
richting molen. Voor molenbelt, op hoek van heg bij lantaarnpaal
met geel/rood-markering, RA, klinkerpaadje, en bij weer zo'n
lantaarnpaal ook RA, kasseienweg. Aan einde daarvan LA. Op
kruising na brug RD (Stationsweg), kort daarna op kruising met
Bredevoortsestraatweg RD (ook Stationsweg) en na 50m schuin
RA (Zwarte Woudpad), doodlopende landweg. Direct na beek,
vóór bosrand, RA, graspad langs beek. Beek eindigt in duiker, daar
LA, graspad langs andere beek. Na bosrand fietspad langs beek
volgen. Aan einde RA en na beide beekbruggen RD. Exact waar
brede halverharde weg overgaat in klinkers LA (Oostermanweg).
Na ruim 100m op Y-splitsing landweg met rechterbocht
meegaand volgen.
4. Aan einde asfaltweg oversteken en LA, fietspad (Vrijerslaantje),
na 50m maakt fietspad rechterbocht. Op ongelijke kruising bij
smal bosrandje RD (Smeeslaantje). Bij 5 eiken (en 1 kastanje)
met bank linkerbocht volgen, na rechterbocht ziet u links boerderij
Het Smees. Na hek RD (Oranjelaan, staat verderop). Bij grasplek
met zwarte beuk RD (Haartsestraat), volg straat tot in centrum,
onderweg kruist u Polstraat.
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