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Borkense Baan, Buskersbos en Brinkheurne
Dit is de een van de Trage Tochten rondom Winterswijk in een serie van acht. Kotten is
een van de negen buurtschappen in Winterswijk. We wandelen in een prachtig
hoevenlandschap met veel afwisseling van boerderijen, akkers, graslanden, bosjes,
houtwallen en beken. Ver weg van de hectiek vinden we hier rust en stilte. De route gaat
voornamelijk over zandwegen en graspaden. Op het eerste deel van de wandeling zien
we vooral een idyllisch landschap, waar niet meer zoveel 'geboerd' wordt. De boerderijen
met hun opvallend rode gevels zijn allemaal in stijl gehouden. We lopen even langs twee
oude spoorlijnen, de Borkense Baan en de Bochtoltse Baan. Het oude enkelspoor tussen
Winterswijk en het Duitse Borken is tegenwoordig natuurreservaat. De jubilerende
Nederlandse Spoorwegen schonken in 1989 het ruim vijf kilometer lange baanvak aan
Natuurmonumenten en Geldersch Landschap. Dat er tussen 1880 en 1931 een spoorlijn
liep tussen Winterswijk en het Duitse Bocholt, is vooral goed te zien aan de lange,
kaarsrechte structuur van de weg. De lengte van de spoorbaan was in totaal 17,5 km. De
route vervolgt door het Buskersbos langs de fraaie Boven Slinge(rbeek) in de buurtschap
Brinkheurne. Na het oversteken van de drukke Kottense Weg lopen we door het meer
traditionele boerenland van de buurtschap Vosseveld langs akkers, sloten en weilanden
terug naar Kotten.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij Verenigingsgebouw Wilhelmina in Kotten ga je linksaf over
de asfaltweg. Pal na de brug over een beek ga je rechts over een smal voetpaadje langs
het water en direct meebuigen naar links. Je komt uit op een ander paadje, waar je links
gaat, van de beek af en direct weer rechtsaf. Nu steeds dit pad blijven volgen, verderop
twee zijpaadjes naar rechts negeren. Met het pad meebuigen naar links in de richting van
de bosrand. Bij de bosrand in de richting van een schuur en daar meebuigen naar rechts.
Je komt uit op een asfaltweggetje. Hier ga je rechtsaf, Burloseweg. Na huisnummer 6 de
eerste weg linksaf, Geessinkweg. Nu de eerste onverharde weg rechts, Vlaskampweg. Je
passeert boerderij Reuselink aan je linkerhand. Deze brede zandweg steeds volgen tot
het eind. Hier linksaf, Sieverdinkweg, asfaltweg. Op een driesprong met de weg
meebuigen naar links, dan wordt het een klinkerweg.

2. Na huisnummer 12 ga je rechtsaf de Deunkmolenweg in, een zandweg met fietspad.
Ter hoogte van boerderijnummer 15 aan je rechterhand zie je aan je linkerhand een
brede strook nat grasland met struiken. Dat is het begin van de Borkense Baan, een oude
spoorlijn. Nu neem je de eerste weg linksaf, ook een zandweg met fietspad. Je passeert
de voormalige Deunkmolen. Bij een driesprong met een bankje en een prullenbak en een
paar bomen in het midden ga je rechtsaf, ook een zandweg met fietspad. Op kruising met
toerit naar B&B nummer 5 rechtdoor, een smaller grindpad langs een bomenrij en rechts
grasland in de richting van de Borkense Baan. Het paadje buigt naar links en je passeert
een bordje ‘Borkense Baan’. Je loopt nu onderlangs de oude spoorlijn. Het paadje gaat
iets omhoog en komt uit op een zandweg met fietspad. Hier ga je linksaf. Op een schuine
kruising bij keuzepunt Z40 ga je rechts. Verderop door een bosstrook, het pad versmalt.
Dit pad helemaal uitlopen. Je komt uit op de Oude Bocholtsebaan. Hier rechtsaf, brede
zandweg met fietspad.

3. Bij de kruising met de Slingeweg oversteken en rechtdoor. Op driesprong bij Z37
rechtdoor. Je gaat een brug over en direct daarna rechtsaf bij Z87, paadje langs de
Slinge aan je rechterhand. Bij zijpad naar rechts en brug ga je rechtdoor. Op de hoek van
het grasland aan je linkerhand ga je rechtdoor via een voetgangersluisje langs bordje
‘Buskersbos’. Een houten bruggetje over en het pad langs de beek volgen. Je blijft dit pad
langs de beek ruim 800 meter steeds (rechts aanhoudend) volgen tot je uitkomt bij een
drukke weg. Hier oversteken en rechtsaf over de parallelweg en direct weer linksaf, een
asfaltweggetje in de richting van een boerderij. Na nummer 93 wordt het een ruïneuze
asfaltweg. Even verder voor boerderij Nieuw Wassink ga je rechtsaf, een graspad tussen
hoge eikenbomen. Met een bocht naar links volgen tussen de weilanden door. Op de
hoek van het grasland aan je rechterhand meebuigen naar rechts. Na ruim 100 meter ga
je links over een bredere grasbaan tussen akkers door. Je komt uit in de bocht van een
brede onverharde weg. Hier ga je linksaf. Je passeert verderop een bankje met
prullenbak. Weg naar links negeren en rechtdoor, Horstweg. Waar deze weg een flauwe
bocht naar links maakt ga je rechtsaf, een zandweg tussen hoge eikenbomen. Even
verder rechtdoor over een graspad langs een (droge) sloot aan je linkerhand. Doorlopen
tot je uitkomt bij een klinkerweg.

4. Hier ga je rechtsaf. Weg steeds volgen. Op een driesprong met de Horstweg met de
bocht meebuigen naar links, nu Stemerdinkweg. De weg maakt een flauwe bocht naar
rechts en dan neem je de eerste onverharde weg linksaf langs een bordje ‘Opengesteld’.
Deze landweg blijf je 1 km steeds volgen. Aan het eind op klinkerweg even naar links. Na
75 meter rechtsaf langs een houten afsluitboom over een graspad langs een (droge)
sloot. Aan de linkerkant van de sloot een hoge rij eiken. Met het graspad meebuigen naar
rechts. Even daarna op een driesprong bij een alleenstaande eik ga je links, ook weer
een graspad langs een smalle (droge) sloot tussen de graslanden door. Steeds rechtdoor
over het graspad in de richting van de bosrand. Op de splitsing bij de bosrand schuin
rechts aanhouden, een pad in de bosrand. Verderop loop je weer tussen akkers en
weilanden. Je passeert huisnummer 7 aan je linkerhand. Let nu goed op.

5. Bij het tweede plukje bos aan je rechterhand en G84 ga je voor dat bosje rechtsaf,
tussen twee stenen palen door over een zandpad langs een bosstrook aan je linkerhand.
Verderop gaat het over in een asfaltweggetje. Dit rechtdoor volgen tot het eind. Op de
asfaltweg voor boerderij Wiltershaar linksaf. Na de nummers 17-19 aan je linkerhand ga
je de eerste onverharde weg rechtsaf, Aalbrinkstegge. Op een driesprong rechtdoor. Voor
het erf van boerderij Keupenhuusken links aanhouden over gras. De houten
Keupenbrugge over en het zandpad volgen. Op asfaltweg rechtsaf. Je komt uit bij de
voorrangsweg. Even naar rechts en direct weer links de drukke weg oversteken. Aan het
eind rechts en even daarna ben je weer terug bij Verenigingsgebouw Wilhelmina in
Kotten.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Poort Nationaal Landschap Winterswijk bij verenigingsgebouw Wilhelmina, Meester
Meinenweg 1, 7107 AN Winterswijk Kotten.
Openbaar vervoer
vanaf station Winterswijk met de OV-fiets naar Kotten.
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
alleen aan het begin- en eindpunt café Scheurs in Kotten aan de Kottenseweg.
Percentage verhard-onverhard
25%-75%

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-winterswijk-kotten/12934/ . 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

