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Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Lichtenvoorde-Groenlo
Stationsstraat 5
7137 MX Lievelde
Coördinaten: 52°0'43" N   6°35'42" E

Horeca: 
In centra van Lievelde, Vragender  
en Lichtenvoorde

Honden: aan de lijn

GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl  / zoek op 175

1. Vanaf station RA (Stationsstraat) en aan einde LA (Lievelder-
weg). Tegenover huisnr 129 LA (Bergstraat). Na huisnr 4 RA 
(Nieuwstraat), blijf RD gaan, laatste stukje is bomenrijk bochtig 
klinkerwegje. Aan einde RA, ventweg langs drukke weg (l).  
Nabij grote kruising LA, steek weg over waar u net langs liep, volg 
ventweg langs andere drukke weg. Na ca 100m op asfaltweg wat 
scherp LA. Kort na rechterbochtje RA (Schansweg). Let op: na 
100m RA, na 50m passeert u een paar banken (wandelen is hier 
toegestaan). Blijf bochtige paden langs grote plas links van u 
volgen, soms zijn paden dubbel, aan u welk pad u volgt. Na half 
rondje om plas goed opletten: in linkerbocht RA via houten 
klaphekje lage dijk op en daarop LA, pad met rechts hoge wal.  
Op ruime kruising met parkeerplaats RA en direct na uitzichttoren 
naar links, smal pad met links houten hekje (bij klaphekje met 
trappen kunt u LA voor het bezichtigen van de Engelse Schans,  
daarna uw pad vervolgen). Bij picknickbank naar links, zandweg 
met rechts hoge wal. Op hoek daarvan RD, zandweg met fietspad.
 
2. Na 500m aan einde LA, asfaltweg. Op kruising na huisnr 51 RA, 
Huttendijk. Let op: na ruim 500m, bij Keuzepunt V45, RA, ook 
Huttendijk, wordt na stukje zandweg klinkerweg.  
Op kruising RD, asfaltwegje. Na ruim 1km aan einde LA (Meddo-
seweg). Na ca 200m op driesprong bij huisnr 5 RA (Lankveldweg).  
Kort daarna in linkerbocht bij huisnr 2 RD, klinkerfietspad, wordt 
na rechterbochtje bij picknickplek smaller asfaltfietspad en loop 
dat (1km) uit. Na GSM-mast RA, asfaltwegje, en kort daarna  
aan einde ook RA. In rechterbocht bij boerderij 51 LA, landweg. 
Aan einde LA, u loopt Vragender in. Op kruising bij huisnr 1 RA, 
Kapelweg, volg tegelpad links van brede grasbaan!  
Na huisnr 15 LA naar molen en daarvoor RA. 

Met deze route maakt u over rustige asfalt- en boerenklinkerweggetjes, 
landwegen en graspaden (ook langs een beek) een prachtige rondwande-
ling door de rustieke omgeving van Lievelde en Lichtenvoorde. In het eerste 
deel brengt u een bezoekje aan de Engelse Schans, een overblijfsel van de 
insluitingslinie om Groenlo, aangelegd door het Staatse leger onder bevel 
van Frederik Hendrik en in volle glorie gereconstrueerd. Ongeveer halver-
wege de route kuiert u door het gezellige stadje Lichtenvoorde.
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3. Op kruising na kerk LA (Heelweg). Let op: na 300m, na pick-
nickbanken, RA, landweg met wat verderop paar flauwe bochten. 
Na asfalt van boerderij 36 LA, wordt na nr 34 landweg met 
betonstroken. Op kruising met asfaltweg en fietsstroken LA.  
Let op: na ruim 150m ziet u rechts grote plas, daar RA, na zigzag-
hekje LA, volg grasbanen en -paden langs die plas steeds rechts 
van u. Waar u schuin links rotonde ziet LA, na zigzaghekje op 
asfaltfietspad RA, weg oversteken, na bord Lichtenvoorde RA en 
kort daarna op tegelfietspad LA. Op kruisingen RD, wordt klinker-
wegje langs wat huizen. Aan einde LA (Ketteringstraat) en kort 
daarna kruising RD (Veldstraat). Loop straat dwars door wijk uit. 
Aan einde, voor park, Wentholtstraat RD overstekend dat park in. 
Op kruisinkje naast speeltoestellen RA. Op wandelrotonde RD. 
Kruising met asfaltweg RD, blijf wandelpad volgen, negeer zijpa-
den. Aan einde bij lantaarnpaal LIC02996 (daar ziet u rechts 
Hamalandhal) op asfaltpad LA en daarna op driesprong RA.  
Op klinkerweg ook RA, rechts ziet u die hal nog. Aan einde RA, 
kort na huisnr 33 scherp LA (Rentenierstraat) en na 30m RA, 
klinkerfietspad. Kort daarna op kruisinkje LA, halfverharde weg 
tussendoor volkstuinen. Na huisnr 6 volgt linkerbochtje, passeer 
kerkje rechts van u en direct daarna RA. U komt uit op winkelplein 
(Varkensmarkt, hier linksaf treft u iets verderop op Markt horeca). 
Op Varkensmarkt RA en na nr 12 (AH) RA. Blijf RD gaan, passeer 
parkeerplaats rechts van u, steek daarna weg over en ga aan 
overkant RA. Al na 50m LA, wandelpad met in linkerbocht banken. 
Na bruggetje RA, loop dit pad van 500m uit, onderweg in rechter-
bocht met bankje linkerpad negeren en op asfaltkruising RD.
 
4. Aan einde RA, landweg met fietspad. Na linkerbocht bij lan-
taarnpaal LIC03060 LA, stijgend fietspad langs wegtalud. Na voet/
fietsbrug (het deel over de weg), kort na rechterbocht, LA trap af, 
beneden ook LA en op asfaltwegje RA. Direct na beek LA, graspad 
daarlangs (langs Berkendijk). Na 300m LA, brugje over (Landgoed 
De Voshutten). Op kruising met zandweg RD en hekje door. 
Aan einde RA. Aan einde van pad (met weer zo’n hekje) op 
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landweg RA. Een enkele meter vóór kruising met Berkendijk LA, 
graspad rechts van beek. Na ca 300m RA (Leekersdijk), wordt na 
boerderij 'Op Seeke' asfaltwegje met verderop haakse rechter-
bocht (Roolsdijk). Aan einde LA (De Stegge, staat verderop)  
en volg flauwe rechterbocht. 20m na huisnr 13 RA, landweg  
(Bloemendalpad), wordt fietspad en loop dat uit, onderweg  
wat bochten, negeer zijpaden. Aan einde op asfaltwegje LA  
en aan einde daarvan ook LA. Na 300m is rechts het station.


