Trage Tocht Burloër Venn
Auteur: Rob Wolfs
wandeling rond grensoverschrijdend veengebied
Deze wandeling op de grens van Nederland en Duitsland begint in het Duitse Burlo ten
zuidoosten van Winterswijk. We wandelen langs een voormalige spoorbaan richting
Nederland. De Borkense Baan, het oude enkelspoor tussen Winterswijk en het Duitse
Borken, is tegenwoordig natuurreservaat. Tot 1955 was de Borkense Baan belangrijk
voor de aanvoer van Duitse steenkool. We volgen een prachtige route door het
Winterswijkse boerenlandschap. Via de Groene Grens komen we weer terug in Duitsland
en lopen door een stukje van het grensoverschrijdende veengebied (buiten het
broedseizoen, anders volgen we een variant langs de rand van het gebied). Het Wooldse
Veen en het Burloërvenn vormen samen een stukje oerlandschap en een nat gebied, dat
met behulp van een met plastic gedichte dijk nat wordt gehouden. Aan beide zijden van
de grens werd vroeger turf afgegraven. Het oude verveningspatroon van veenputten en dijken is nog goed zichtbaar. In de veenputten vormt zich opnieuw hoogveen met
specifieke plantensoorten als zonnedauw en lavendelheide. Op de veendijken groeien
berken.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij de rotonde in Burlo links de asfaltweg in langs het klooster,
Vennweg. Vanaf de parkeerplaats bij de sportvelden aan de Vennweg linksaf, asfaltweg.
Op kruising rechtsaf, Vennebülten. Op driesprong rechtdoor, asfaltweggetje vervolgen. Je
passeert een skatebaan aan je linkerhand. Nu na een Christusbeeld de eerste weg links,
nog steeds Vennebülten. Op een ongelijke kruising rechtdoor. Je passeert aan je
linkerhand een picknickplek met schuilhut. Daarna gaat de verharde weg over in een
onverhard karrenspoor. Op driesprong rechtsaf, een smal grindpaadje tussen bomen.

2. Aan het eind op een kruising linksaf langs twee metalen sluizen, een onverhard pad
dat parallel loopt aan een voormalige spoorbaan (hier overgroeid met bomen en
struiken). Je passeert een metalen voetgangerssluis en gaat op de kruising rechtdoor
langs een bordje van het Geldersch Landschap 'Borkense Baan'. Dit smalle voetpaadje
langs een weiland met bochten volgen. Voor een houten hek naar rechts buigen en voor
het spoor weer links een paadje langs het spoor volgen. Het pad buigt naar rechts naar
beneden. Je passeert een houten afsluitboom en je gaat links, een brede onverharde
weg parallel aan het spoor.

3. Bij een klinkerweg linksaf. Na de boerderij aan je rechterhand ga je op een kruising
met een onverharde weg rechtsaf. Steeds rechtdoor. Op een kruising met een asfaltweg
ook rechtdoor, de onverharde weg vervolgen. Nu ga je op een kruising met een andere
onverharde weg linksaf. Aan je rechterhand bos, aan je linkerhand weiland. Dit is de
Kienveenweg. Je komt uit op een kruising met een asfaltweg (Veenweg) en gaat
rechtdoor, nu een onverharde weg met fietspaadje. Bij de Hijinkhoekweg ook weer
oversteken en rechtdoor, nog steeds Kienveenweg. Op een kruising met een andere
brede onverharde weg en aan je rechterhand een bankje met prullenbak ook weer
rechtdoor. Op kruising met een klinkerweg linksaf, een onverharde weg met fietspaadje,
Grensweg.

4. Je kruist de Kuipersweg/Kulversweg en gaat rechtdoor, de Grensweg vervolgen.
Waar deze weg met een bocht naar rechts draait ga je rechtdoor langs een metalen
afsluitboom de Groene Grens over. Je passeert aan je linkerhand picknickbanken en een
schuilhut en vervolgt de brede halfverharde weg. Waar deze weg overgaat in asfalt
linksaf, een onverharde weg. Op een driesprong rechtdoor. Je loopt langs de rand van
het veengebied.

5. Even verder bij een groot informatiebord over het veen aan je linkerhand ga je schuin
links langs het bord heen. (Tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 augustus is dit
pad niet toegankelijk. Dan loop je hier rechtdoor tot een splitsing van paden. Hier linksaf
langs een informatiepaneel en tussen twee metalen hekken door, een brede onverharde
weg, ook fietsroute. Op een kruising bij een Mariabeeld en bankjes rechtsaf, Vosskamps
Diek. Zie verder bij *). Je houdt rechts aan, een voetpad over een dijkje om het natte
veengebied heen. Het pad met een bocht naar rechts blijven volgen. Op een driesprong
ga je rechtsaf van het veengebied af tussen metalen palen door. Even verderop rechts
bos, links grasland. Je passeert aan je linkerhand een houten schuur. Op een driesprong
rechtsaf, brede halfverharde weg die overgaat in asfalt. Op een kruising bij een
Mariabeeld met bankjes rechtdoor, Vosskamps Diek.

6. *Vlak voordat de asfaltweg een flauwe bocht naar rechts maakt ga je linksaf, een
onverharde weg. Je neemt nu het eerste onverharde pad naar rechts, een hogergelegen
pad tussen bomen. Aan het eind links. Even daarna op asfaltweg rechts. Dan ben je weer
terug bij de parkeerplaats bij de sportvelden. Even doorlopen en je bent weer terug op de
rotonde.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Burlo (46325 Borken, Duitsland), het best te bereiken via de L572 vanaf WinterswijkOeding. Parkeren bij de rotonde met diverse horeca aan de Oedingerstrasse of op de
rotonde rechtsaf langs het klooster en aan je linkerhand parkeren naast de sportvelden
aan de Vennweg.
Openbaar vervoer
vanuit Nederland niet met OV te bereiken
Lengte van de wandeling
12 km
Horeca onderweg
aan het begin- en eindpunt in Burlo (D) diverse horecagelegenheden.
Percentage verhard-onverhard
5%-95%
Broedseizoen
tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 augustus is het Burlo?r Venn niet
toegankelijk. Volg dan de variant langs het gebied.

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-burloer-venn/12508/ . 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
Borkense Baan
De Borkense Baan, het oude enkelspoor tussen Winterswijk en het Duitse Borken, is
tegenwoordig natuurreservaat. De jubilerende Nederlandse Spoorwegen schonken in
1989 het ruim 5 km lange baanvak aan de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten en aan het Geldersch Landschap. Tot 1955 was de Borkense Baan
belangrijk voor de aanvoer van Duitse steenkool. In de zomerdienstregeling van 1914
reden op dit traject zes à 7 treinen per dag. Winterswijk was toen een druk internationaal
station, met verbindingen naar Borken, Bocholt, Arnhem en Apeldoorn. Door de
ontwikkeling van de textielindustrie kwam zelfs een lijn naar Twente tot stand.
Wooldse veen
Vlak bij de grens ligt het Wooldse veen, een stukje oerlandschap en een nat gebied, dat
met behulp van een met plastic gedichte dijk ook nat wordt gehouden. Het vormt ??n
geheel met het in Duitsland gelegen Burlo?rvenn en aan beide zijden van de grens werd
vroeger turf afgegraven. Een bron van conflicten dus tussen Nederlandse en Duitse
boeren. Daarom werden dwars door het veen grenspalen gezet met aan de ene kant de
Nederlandse leeuw en aan de andere kant het wapen van Munster. Het Wooldse veen is
een natuurreservaat dat niet toegankelijk is.

