Trage Tocht Beekvliet
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Landgoed Beekvliet, Slinge en Lebbenbrugge
Deze wandeling laat de Achterhoek op z'n mooist zien. Landgoed Beekvliet bestaat uit
een combinatie van bos en boerenland. Het kampenlandschap met zijn verspreid
liggende boerderijen is hier na 1850 nauwelijks veranderd. In het bos staan veel
zomereiken, die rond 1840 zijn aangeplant. Langs de laan naar huize Beekvliet staan
enkele nog oudere exemplaren. Het huidige huis dateert van 1902 en is een opvolger van
een huis uit 1840 waarvan het koetshuis nog bestaat. In boerderijmuseum De
Lebbenbrugge valt veel te zien over de omgeving, maar het meest bijzonder is toch wel
het bord dat buiten aan de muur hangt met de tarieven voor de tol die vroeger werd
geheven bij de overgang van de Slinge. "Een passagier die den weg te voet gebruikt"
hoefde "niets" te betalen. Namen als Galgenveld en Galgenkamp herinneren aan de tijd
dat hier nog rechtgesproken werd door de heren van Borculo.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats rechtsaf, brede zandweg. Op kruising met Oude Schooldijk
rechtdoor, Galgenveldsdijk vervolgen, nu klinkerweg. Bij voorrangsweg oversteken en
rechtdoor, nog steeds Galgenveldsdijk. (*Vanaf bushalte naar kruising met
Galgenveldsdijk en linksaf richting Paardenkliniek.) Op driesprong met pad naar links
rechtdoor en iets links aanhouden, smal voetpad langs bordje ‘Opengesteld’. Het paadje
loopt parallel aan de weg. Je komt uit op klinkerweg en direct daarna in de bocht van
asfaltweg links tussen boerenschuren door, Heure. Bij boerderijnummer 9 weer
klinkerweg, meebuigen naar rechts. Klinkerweg volgen tot houten hek.
2. Bij het houten hek links aanhouden, smal paadje langs bordje ‘Opengesteld’. Pad met
bocht naar links volgen. Bij Y-splitsing rechts aanhouden. Op driesprong voor water
rechtsaf. Even verder passeer je Huis Beekvliet. Aan het eind linksaf brug over de Slinge
over en rechtdoor, klinkerweg. Op driesprong waar klinkerweg naar links buigt ga je
rechtsaf, breed onverhard pad. Even voor boerderij Dijkhof linksaf, smal paadje. Dit
smalle paadje vervolgen over een sloot heen. Je komt uit op een breder karrenspoor en
gaat linksaf. Kort daarna het eerste pad rechtsaf en direct daarna op Y-splitsing links
aanhouden, smaller paadje in bosrand. Op veelsprong bij twee grote bomen ga je
rechtsaf.
3. Aan het eind op brede zandweg met fietspad rechtsaf. Waar de weg een bocht naar
rechts maakt bij banken ga je linksaf, smal paadje. Fietspad en weg oversteken en
rechtdoor langs bordje van Natuurmonumenten, smal paadje langs bosrand. Dit paadje
komt uit op brede zandweg, hier rechtsaf. Zijwegen negeren. Op kruising met andere
zandweg rechtdoor, nu Muldersweg. Zandweg gaat bij boerderij Boskamp over in
halfverharde weg. Aan het eind linksaf asfaltweg, Bosheurneweg. Volgen langs
boerderijen. Na nummer 6 aan je rechterhand op driesprong links, zandweg.
4. Aan het eind op brede zandweg even links en direct daarna rechtsaf, onverhard pad
langs bordje ‘Beekvliet’ van Staatsbosbeheer. Dit paadje slingert over een heideveld. Het
pad met een bocht naar rechts om de heide volgen. Over een planken bruggetje en nu
steeds dit pad blijven volgen. Ook op driesprong met houten bruggetje aan je linkerhand
rechtdoor langs de bosrand. Aan het eind op brede zandweg linksaf. Op splitsing waar de
brede zandweg naar rechts draait, ga je linksaf langs een bordje ‘Beekvliet’ en direct
daarna rechtsaf, smal voetpaadje. Dit paadje steeds met bochten blijven volgen. Aan het
eind daalt het af en kom je uit op een breder pad. Hier ga je rechtsaf.
5. Aan het eind bij hooikappen op klinkerweggetje rechtsaf. Klinkers gaan over in
betonplaten. Op kruising naar Palsenborgweg 1 rechtdoor betonplaten vervolgen. Op
driesprong bij P-23063/001 linksaf, Lebbenbruggedijk, brede zandweg met fietspad. Op
splitsing bij P-21240/001 links aanhouden. Palsenborgweg naar links negeren en
rechtdoor brug over de Slinge over. Je passeert museum De Lebbenbrugge. Op
driesprong bij P-21238/001 rechtdoor, Lebbenbruggedijk vervolgen. Je passeert ’t
Galgenveld en daarna neem je de eerste weg linksaf, Galgenveldsdijk. Dan ben je weer
terug bij de parkeerplaats.

Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Parkeerplaats Galgenkamp op de kruising Lebbenbruggedijk en Galgenveldsdijk nabij
Borculo.
Openbaar vervoer
Bushalte De Prikke, lijn 56 van/naar station Deventer of busstation Borculo. Zie bij * in
blokje 1.
Lengte van de wandeling
11 km.
Horeca onderweg
Aan het eind van de wandeling bij museum De Lebbenbrugge, indien geopend,
http://www.lebbenbrugge.nl/.
Percentage verhard-onverhard
15%-85%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-beekvliet/12198/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

Achtergrondinformatie
Galgenhumor
De brug over de Lebbinkbeek vormde ooit de scheiding tussen de heerlijkheid Borculo en
het scholtambt van Lochem. Wie vanuit het westen de heerlijkheid betrad werd vrijwel
direct met de galg geconfronteerd: een gewaarschuwd mens telt voor twee! De naam van
het zwembad en het heideveldje even verderop ‘Galgenveld’ houden de herinnering aan
deze vroegere rechtspraak levend. De heren van Borculo hadden tot het eind van de 18e
eeuw het ‘hoge recht’ om de doodstraf uit te spreken.
Boerderijmuseum
Het hoofdgebouw van de Lebbenbrugge is een lös hoes of hallenhuis. Het zwarte stenen
voorhuis, de herberg, is er als dwarshuis voorgebouwd. Hier werd vanaf 1679 tol
geheven bij de overgang van de Slinge. Het tarievenbord hangt er nog. De Lebbenbrugge
is in 1939 gerestaureerd en ingericht als een boerderij van honderd jaar geleden.

