Trage Tocht Slangenburg
Auteur: Rob Wolfs
IJzevoorde en Besselerbos
Natuur? Boerenland? Is boerenland natuur? Is een landgoed natuur en boerenland? Wat
is nieuwe natuur? Kan boerenland nieuwe natuur worden? We wandelen door de statige
bossen en langs de weilanden en akkers van landgoed Slangenburg. Dit landgoed
bestond in de 17e eeuw ook al uit bouwland, weiland en wat bos. Na 1675 werd het
bosgebied flink uitgebreid. Uit die periode dateert ook het karakteristieke lanenstelsel en
de barokke tuinaanleg rond het kasteel. Op oude topografische kaarten is goed te zien
dat het landschap hier maar weinig veranderd is. Maar we komen ook over landgoed 't
Veld, in het Besselersbos en de Heidenhoeksche Vloed. Waar nog niet zo lang geleden
maïs op de akkers stond, groeit nu heide. Hier is wel veel veranderd en alleen maar ten
goede.

versiedatum: 08-05-2019

Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats op landgoed Slangenburg loop je terug in de richting van het
kasteel. Voor het kasteel rechtsaf, een klinkerweggetje. Op de kruising rechtsaf langs een
houten afsluitboom, ook een klinkerweggetje. Na het passeren van de volgende
afsluitboom ga je op een kruising linksaf een zandweg in, Holdrostweg. Op een kruising
rechtsaf. Op een kruising bij een bankje linksaf. Eerste smallere pad links langs een
bordje van Staatsbosbeheer, met water aan je rechterhand. Een planken bruggetje over
en het smalle voetpad langs de rand van het weiland blijven volgen. Waar het pad het
bos ingaat neem je direct het eerste brede bospad rechts. Aan het eind op een
klinkerweggetje rechtsaf de Kasteellaan in langs een houten afsluithek.
2. Asfaltweg oversteken en de onverharde Kasteellaan rechtdoor vervolgen. Na het
passeren van een hek linksaf, een brede bosweg (Brunsveldweg). Op een driesprong
rechtdoor. Na het passeren van boerderij Brunsveld neem je de eerste weg naar rechts,
een zandweg tussen de weilanden en akkers. Op driesprong rechtdoor. Met de bocht
meebuigen naar links. Nu, even vóór een plas, het eerste graspad naar rechts. Aan het eind
voor de bosrand naar rechts. Voor het weiland bij een bankje met de bocht meebuigen
naar links, het graspad op de rand van bos en boerenland volgen. Je passeert aan je
rechterhand een boerderij. Aan het eind rechts, een halfverharde weg. Op een kruising
even voor een asfaltweg linksaf, onverharde Rutgerstraat.
3. Nijmansweg oversteken en rechtdoor de Rutgerstraat vervolgen, nu een karrenspoor.
Aan het eind op de Nijmansedijk linksaf, een klinkerweg of over gras langs sloot/greppel.
Even na boerderij met nummer 15 ga je ter hoogte van een verkeersbord rechtsaf een
halfverhard pad in langs een houten slagboom, landgoed ‘t Veld. Met de bocht mee naar
rechts. Bij een picknickbank en kijkhut links, aan je rechterhand een plas. Het pad met de
bocht naar rechts volgen. Voor een akker met de bocht mee naar links. Langs een
slagboom en klinkerweggetje oversteken.
4. Rechtdoor langs een slagboom en een bordje ‘Besseldersbos’, een wat breder
grindpad. Dit pad met bochten blijven volgen, langs een heideveld. Bij een
waterstandmeter rechts aanhouden. Op driesprong waar dit pad naar rechts buigt, ga je
rechtdoor over een graspad langs een sloot aan je rechterhand. Pad naar links negeren
en rechtdoor in de richting van ‘Boldiek.nl’. Meebuigen naar rechts en direct over de sloot
weer links, over het graspad langs een sloot aan je linkerhand. (Voor een bezoek aan
recreatieboerderij Boldiek ga je hier rechtdoor langs de schuren naar het erf). Grindpad
langs de sloot blijven volgen. Waar het grindpad naar rechts buigt, rechtdoor graspad
langs sloot blijven volgen tot een klinkerweg. Even links en vrij snel daarna weer rechts
het bos in langs een bordje ‘Opengesteld’. Even verder passeer je een bordje van
Staatsbosbeheer ‘Heidenhoeksche Vloed’. Je passeert een heideveld aan je linkerhand.
Je passeert aan je rechterhand een bankje. Daarna een poel aan je linkerhand. Aan het
eind van die poel buig je naar rechts en ga je over een planken bruggetje. Daarna links
over graspad langs een sloot aan je linkerhand. Met de bocht mee naar rechts en even
verder weer mee naar links. Nu ter hoogte van een boerderij aan je linkerhand het eerste
graspad naar rechts. Bochten volgen langs een afgegraven vlakte en aan het eind links.
Je passeert een houten afsluitboom en vlak voor de asfaltweg rechtsaf, een grasstrook
voor voetgangers. Het pad buigt naar de weg.

5. Hier oversteken en rechtdoor, opnieuw een graspad langs een sloot. Dit graspad
blijven volgen. Je komt uit bij een asfaltweg. Oversteken en rechtdoor, een gravelpad aan
de rechterkant van de sloot. Waar het gravelpad door een hek naar rechts afbuigt ga je
rechtdoor over een graspad langs de sloot. Je komt uit op een klinkerweggetje voor een
boerderij, hier linksaf een brede zandweg op. Vlak voor de asfaltweg schuin rechts, een
brede zandweg tussen de akkers door. Op een kruising bij boerderij met nummer 8 aan je
rechterhand linksaf. Je komt uit op een asfaltweg, hier linksaf. Nu de eerste onverharde
weg rechtsaf, Kolkstroeterpad. Op kruising rechtdoor, Kolstroeterpad vervolgen. Door een
voetgangerssluis, het graspad via twee klaphekjes vervolgen. Aan het eind opnieuw via
een voetgangerssluis naar de weg toe. Oversteken en rechtdoor, een onverhard pad
langs boerderijen. Op een kruising rechtdoor. Je loopt achter een school langs.
6. Op de asfaltweg linksaf. Je verlaat IJzevoorde. Op een kruising met een andere
asfaltweg rechtdoor bij P-21806/001, een onverhard bospad. Dit pad blijven volgen tot de
kruising met een klinkerweg bij P-21807/001 en hier rechtdoor. Nu doorlopen tot de
asfaltweg met fietspad. Hier oversteken en rechtdoor, een boslaan in bij P-21808/001. Je
neemt nu het eerste bospad naar rechts. Aan het eind op de brede bosweg links. Steeds
rechtdoor en aan het eind op een brede zandweg met fietspad linksaf. Op een driesprong
met de Loordijk bij P-21809 rechtdoor.
7. Vlak voordat je een beek kruist sla je linksaf. Je houdt de beek aan je rechterhand en
passeert een sluis. Het pad buigt met de beek naar links en bij een brug aan je
rechterhand ga je rechtdoor, een smal voetpad. Dit paadje met bochten steeds blijven
volgen tot de asfaltweg. Hier oversteken en iets schuin rechts een planken bruggetje
over, een smal voetpaadje langs gracht en kasteel. Je passeert een afsluitboom en komt
uit op een klinkerweggetje. Hier ga je rechtsaf terug naar het parkeerterrein.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Parkeerplaats landgoed Slangenburg, Kasteellaan 6, 7004JK Doetinchem.
Openbaar vervoer
Bushalte Kasteel Slangenburg, lijn 74 vanaf station Doetinchem richting Enschede (niet
op zaterdag/zondag).
Lengte van de wandeling
17 km.
Horeca onderweg
Boerderij Boldiek, http://www.boldiek.nl/.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%.

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-slangenburg/12475/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over ongebaande paden in de Achterhoek. € 14,95, ISBN: 97890-78641-35-3. In het voorwoord verklaart Rob Wolfs zijn liefde aan de Achterhoek en
legt hij uit waarom hij juist van deze streek houdt. Daarna volgen in zijn lofzang achttien
coupletten in de vorm van prachtige en afwisselende wandelingen. Wie dit gidsje
doorbladert krijgt al een goede indruk van het rijke cultuurlandschap, dat kenmerkend is
voor de Achterhoek. Maar wie echt verliefd wil worden op de Achterhoek trekt zijn
wandelschoenen aan en begint aan deze fantastische reeks wandelingen. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

Achtergrondinformatie
Land goed bewaard
Een flink deel van landgoed Slangenburg bestaat uit landbouwgrond. Als gevolg van het
in vroeger tijden toegepaste potstalsysteem zijn overal eneken of essen ontstaan,
waaronder enkele eenmansessen. Boerderij Brunsveld staat ook al op een kaart uit 1641
als pachtboerderij aangegeven. Het kasteel en landgoed dateren uit de late
middeleeuwen. Oorspronkelijk lag het kasteel in een heidevlakte met hier en daar een
boerderij. Het grondgebruik bestond in de 17e eeuw uit bouwland, weiland en wat bos.
Vanaf 1675 werd het bos flink uitgebreid. Uit deze tijd dateren ook het karakteristieke
lanenstelsel en de barokke tuinaanleg rond het kasteel. Gelukkig zijn deze lanen, vijvers
en grachten nooit vergraven tot romantische, grillige landschappen, zoals elders zo vaak
gebeurde. Volgens de topografische kaart van 1884 is er daarna nog wat landbouwgrond
bijgekomen. In grote lijnen is het landschap weinig veranderd. Deze kaart laat ook de
typische afwisseling van bos, bouwland op de wat hogere delen en weidegrond langs de
beken zien. Op de steilranden erlangs waren bomen geplant.

