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Hessinghook en Hinterm Busch
Deze wandeling vanuit de Duitse grensplaats Oeding, net ten zuidoosten van
Winterswijk, loopt voor de ene helft over Duits grondgebied en voor de andere helft over
Nederlandse bodem. In Oeding starten we vanaf het Toeristisch Overstap Punt (TOP) bij
de burcht. De gewelven van de burcht en de toren, die dateert uit de tweede helft van de
15e eeuw, zijn bewaard gebleven. De burcht is nu in gebruik als hotel. Hoewel de
landelijke omgeving hier aan weerszijden van de grens erg groen is, zijn er toch ook veel
en soms grote verschillen te zien. De huizen en de boerderijen zijn anders. De inrichting
van het boerenland is anders. De paden zijn anders. De recreatieve voorzieningen zijn
links en rechts verschillend. Ook al zijn de grenzen fysiek nauwelijks meer aanwezig, wie
er oog voor heeft ziet twee verschillende culturen. Maar bovenal heerst er in dit
grensgebied ook een weldadige rust.

versiedatum: 15-03-2020

Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij de TOP Burg Oeding rechtsaf en direct weer rechts in de
richting van het Burghotel. Brug over en links aanhouden. Op de splitsing voor een
koepel links om de koepel en rechtdoor in de richting van een drukke verkeersweg. Bij de
stoplichten oversteken, even links en direct weer rechts, Schultenallee. Steeds rechtdoor.
Zijwegen negeren. Waar de weg met een bocht naar links draait, ga je rechtdoor, een
bospad in. Op een kruising bij een picknickbank rechtdoor. Je gaat tussen twee wit-rode
paaltjes door. Het pad wordt smaller. Aan je rechterhand open veld. Je passeert een wit
huis aan je rechterhand. Even verder loopt het pad tussen de velden door. Het pad wordt
smaller.
2. Op een kruising met een asfaltweg rechtdoor, Hessinghook, een asfaltweggetje
verderop omzoomd door hoge bomen. Op een driesprong met Hessinghook 31 ga je
rechtdoor. Je passeert aan je linkerhand een grote schuilhut, de Hessinghookhütte. Direct
daarna linksaf, een karrenspoor. Je passeert een bordje 'verboden voor ruiters'. Op een
driesprong met aan je rechterhand een metalen hek het pad met flauwe bocht naar links
vervolgen. Aan het eind voor open veld rechtsaf, ook een karrenspoor. Waar dit pad naar
links draait, ga je rechtdoor het bos in langs een metalen hek. Je neemt na dat hek even
verder het eerste pad naar links, een breed bospad. Meebuigen naar rechts en dan een
smaller bospaadje. Je passeert een metalen hek en vervolgt dan rechtdoor een graspad
tussen de velden. Je komt uit op een brede halfverharde weg.
3. Hier ga je links. Waar de weg met een bocht naar rechts draait, ga je linksaf een smal
bospaadje in langs water. Het pad met een bocht naar rechts volgen. Een planken
bruggetje over en je komt uit op een brede zandweg met fietspad. Hier ga je rechtsaf en
dan de eerste weg links, Leeferdinklaan. Je passeert een bordje 'Opengesteld'. Deze
brede halfverharde weg helemaal uitlopen. Aan het eind linksaf, Rotweg, een zandweg
met fietspad. Nu neem je weer de eerste weg linksaf, Önninkweg. Aan het eind rechtsaf,
Bredelerweg, zandweg. Steeds rechtdoor tot je uitkomt op een asfaltweg.
4. Op de asfaltweg linksaf, Bekeringweg. Je passeert het bord 'Kotten' en het wordt een
klinkerweg. Na huisnummer 22 en een bankje met een prullenbak ga je linksaf langs een
bordje 'doodlopende weg', een halfverharde weg. Bij de huisnummers 20 en 20a aan je
linkerhand ga je rechtsaf, een grassig karrenspoor. Aan je linkerhand open veld, aan je
rechterhand een strook bomen. Verderop loop je tussen de open velden. Je komt uit in de
bocht van een klinkerweg en daar ga je rechtdoor. Deze klinkerweg blijven volgen tot een
drukke verkeersweg. De Kottenseweg oversteken en rechtdoor een halverharde weg in,
Blankersweg. Zijwegen negeren. Het pad buigt naar rechts, nu met een smal fietspaadje
ernaast. Op een driesprong met aan je linkerhand de Groene Grens rechtdoor. Op een Ysplitsing bij een informatiebord over het Kommiezenpad links aanhouden. Op een
driesprong met een pad naar rechts ga je rechtdoor. Je passeert de grens en vervolgt het
pad tussen de velden. Op een driesprong linksaf. Je komt uit op een asfaltweggetje.

5. Hier ga je linksaf. Na huisnummer 30 aan je rechterhand ga je rechtsaf, Hinterm
Busch, nog steeds een asfaltweggetje. Op de eerste kruising linksaf, Hinterm Busch 1716. Waar de weg met een bocht naar links het erf van een boerderij opdraait, ga je
rechtdoor, een smal fiets-/wandelpaadje tussen bomen en struiken. Meebuigen naar
rechts. Op een driesprong meebuigen naar links. Je komt uit op een asfaltweggetje,
rechtdoor langs nieuwbouw. Je neemt nu de eerste weg rechts bij een fietswegwijzer,
richting Borken. Op een kruising direct daarna rechtdoor. De weg volgen met een bocht
naar links. Op een Y-splitsing bij huisnummer 22 aan je linkerhand ga je rechtdoor. Aan
het eind ben je weer terug bij de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
TOP Burg Oeding, Burgplatz 1, 46354 Südlohn-Oeding.
Openbaar vervoer
geen.
Lengte van de wandeling
15 km.
Andere routes: deze wandeling loopt over een traject van 2 km gelijk met de route
Winterswijk Ratum.
Horeca onderweg
in Oeding zijn diverse horecagelegenheden.
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-oeding/13742/ . 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

