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Praktische informatie:

Afstand: 19 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Winterswijk
Stationsstraat 32
7101 GH Winterswijk
Coördinaten: 51°58'1" N   6°42'59" E

Horeca: 
In centrum

Hotel de Lindeboom
Kottenseweg 152
7115 AE Winterswijk Brinkheurne

Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1431/7758

1. Vanaf voorkant station LA (Stationsstraat), loop aan rechter-
kant. Even na huisnr 1 RA (Misterstraat, staat verderop), loop 
lange winkelstraat uit tot Markt met kerk. Voor die kerk LA en 
daarna RA, volg linkerkant van Markt en daarna RD (Ratumse-
straat). Op grote kruising RD (Verlengde Ratumsestraat).  
Na huisnr 20 RA (Verlengde Morsestraat) en kort daarna, tegen-
over huisnr 2, LA (Beuzenes). Even na huisnr 41 kruising RA 
(Kastanjelaan) en na huisnr 87 kruising RD (Eelinkstraat).  
Strak voor rechterbocht, na lantaarnpaal 4, LA, asfaltwegje door 
park, links ziet u Whemerbeek, blijf daar flink stuk langs, asfalt 
wordt halfverhard door bosstrook, pad kruist zijbeekje. Aan einde 
LA beekbrugje over, pad met rechterbocht. Aan einde op klinkers 
RA, volg pad met linkerbocht, loop graspad langs Whemerbeek (r) 
uit. Aan einde weg + grasstrook oversteken en op fietspad LA. 
 
2. Bij lantaarnpaal 8508 op 1e bosweg RA, links ziet u klimbos. 
Loop na dit bos landweg van bijna 1km uit, maakt onderweg 
bochten, kruist beekje en komt door en langs bosranden. Aan 
einde op Horstweg RA, loop bochtige landweg langs bosranden uit, 
negeer in linkerbocht grasweg akker op. Na stukje klinkers langs 
boerderij op Stemerdinkweg LA. Gaandeweg volgt hele flauwe 
linkerbocht. 150m daarna, bij kruising met greppel en sloot, bij 
paaltje met rood/geel-markering RA, pad langs die sloot (r).

Na het gezellige centrum wandelt u door een wijk en langs de Whemerbeek 
Winterswijk uit. Daarna volgt een bonte afwisseling van lommerrijke 
landwegen langs bos- en akkerranden en een bospaadje naar de beroemde 
Steengroeve van Winterswijk. Bij het oude deel spot u misschien de 
steenuil. Door het kleinschalige agrarische landschap en een wat minder 
aangenaam stuk van 500 meter langs een drukke weg kuiert u naar het 
Buskersbos. Die weg zult u door het prachtige natuurschoon langs de door 
dit bos meanderende Boven Slinge weer snel vergeten. Over de Oude 
Bocholtsebaan (een voormalig spoorlijntje) wandelt u weer naar het station. 
 
Op de bebouwing na loopt u voor ruim de helft over verharde wegen: 
voornamelijk doorgaans rustige binnendoor- en boerenweggetjes.
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Loop pad uit, maakt onderweg linkerbocht. Aan einde op klinker-
wegje RA. Na 350m (u loopt daar tussen gras/akkerland) op 1e 
grasweg (met links sloot en bomenrij) LA. Ruim 50m na rechter-
bocht LA dam over, grasweg langs slootje (l). Na houtwal (l), op 
kruising tegen bosrand via slagboom RD en al na 75m LA, smaller 
pad, maakt gelijk wat bochtjes. Daarna volgt recht stuk met aan 
einde rechts zicht op steengroeve. Daarna op zandweg + fietspad 
RA. Op de Steengroeveweg (met bankje) RA. Tegenover van links 
komende Wesselerweg kunt u naar rechts nieuwe en oude steen-
groeve bezichtigen, bij de oude spot u misschien een steenuil! 
 
3. Daarna Steengroeveweg vervolgen. Bij boerderij 52 linkerweg 
negeren, volg Bekeringweg met verderop ruime rechterbocht.  
2km na die bocht op kruising met Vosseveldseweg RA.  
Na 600m op Wilterdinkweg LA. Op asfaltkruising RD (Fukkink-
weg). Na boerderij 3, in rechterbocht met bankje en vuilnisbak, 
heeft u 2 mogelijkheden: asfaltwegje blijven volgen of daar LA 
grasweg volgen (af te raden in en kort na zomer, want dan staat 
gras daarop erg hoog). Volgt u asfaltwegje: aan einde op Vosse-
veldseweg LA en na 300m achter bord Brinkheurne op landweg 
LA. Volgt u grasweg: deze maakt rechterbocht, na heel kort 
linkerbochtje op landweg LA. In beide gevallen landweg uitlopen, 
maakt bochten, wordt na boerderij 2 'verhard'. Aan einde bij G15 
op klinkerwegje LA, wat verderop kruist u de Boven Slinge.  
Op ventweg langs drukke Kottenseweg RA  
(voor horeca hier linksaf, is na ca 300m).
 
4. Na ruim 500m onaangenaam stuk kruist u wederom Boven 
Slinge. Kort daarna bij wandelpaaltje LA, voorzichtig drukke weg 
oversteken en bij geel bord RD Buskersbos in. Blijf paden langs / 
in buurt van beek 1km volgen. Na brugje RD, grasdijk, blijf RD 
gaan (onderweg bordje Verboden Toegang geldt niet voor pad 
strak langs beek!). Bij brugje en Z87 RA, breed wandel/fietspad 
over voormalig spoorlijntje (Oude Bocholtsebaan). Blijf RD gaan, 
onderweg op kruising RD en tunneltje door. Aan einde RA en bijna 
gelijk LA, fietspad. Bij overweg op kruising RD, volg fietspad langs 
spoor. Aan einde LA naar het station.
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