Trage Tocht Winterswijk Hilgelo
Auteur: Rob Wolfs
Groenlose Slinge en Beurzerbeek
We wandelen langs het spoor Winterswijk uit. Over een kaarsrecht, lang en smal fietspad
lopen we het buitengebied in. De route gaat door een bosje met de fraaie naam
Rommelgebergte. We passeren een enkele fraaie traditionele boerderij, maar ook veel
recreatiebungalows in deze omgeving. Op de Kooiveldweg hebben we zicht op de rand
van het Meddose Veen. Na het oversteken van de Groenlose weg lopen we een flink stuk
langs de Groenlose Slinge die later overgaat in de Beurzerbeek. De beken hebben hier
weer een natuurlijker karakter gekregen. Daarna slingert de route langs de randen van
recreatiegebied 't Hilgelo. We lopen de bebouwing van Winterswijk binnen langs een
watergang in het groen. Het laatste deel van de wandeling komen we door de
winkelstraten en over de Markt van Winterswijk. Het dorp Winterswijk is op zijn minst
1000 jaar oud. Waarschijnlijk heeft het ontstaan van de bebouwde kom in verband
gestaan met de stichting van een kerk. De hervormde Jacobskerk heeft rond 1550 zijn
laatste uitbreiding gekregen, waardoor de losstaande toren in het laatgotische
kerkgebouw werd opgenomen. De trans van de toren bevindt zich op 36 meter hoogte.
De kerk kan in de zomermaanden bezichtigd worden en de toren kan beklommen
worden. Mondriaan heeft de kerk diverse keren vereeuwigd.
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Routebeschrijving
1. Vanuit het station ga je linksaf, Stationsstraat. Op een splitsing linksaf in de richting
van de spoorwegovergang, Mistestraat. Je neemt de eerste weg rechts,
Steenhouwerspad, een klinkerweg. Aan het eind links, Silostraat. Aan het eind rechtsaf.
Weg naar rechts negeren. Je loopt langs de Nettorama aan je rechterhand. Met de weg
meebuigen naar rechts. Op driesprong met deze klinkerweg meebuigen naar links
richting spoorwegovergang. Voor het spoor de eerste weg rechtsaf, Kalverstraat. Deze
weg steeds met bochten blijven volgen. Op een pleintje bij huisnummer 25 schuin rechts,
asfaltfietspad. Op kruising linksaf, asfaltweg. Je passeert een vijver aan je linkerhand. Nu
het eerste klinkerpad linksaf en meebuigen naar rechts langs station Winterswijk West.
Aan het eind linksaf het spoor oversteken.
2. Direct na de spoorwegovergang rechtsaf de drukke verkeersweg oversteken en
rechtdoor, een smal paadje langs het spoor. Je komt uit op een brede zandweg parallel
aan het spoor; hier rechtdoor. Bij de eerste spoorwegovergang aan je rechterhand
rechtsaf. De eerste weg naar links parallel aan het spoor negeren. Direct daarna op een
splitsing linksaf, een asfaltfietspad richting Groenlo. Na krap 1 km op een kruising na een
bankje linksaf, een bospad. Nu neem je het eerste pad naar rechts, verderop een grassig
karrenspoor. Je passeert aan je rechterhand een boerderij. Dan wordt het weer een
bospad, steeds rechtdoor. Je komt uit op een klinkerweggetje; hier iets naar links en
direct weer de eerste halfverharde weg naar rechts (voor restaurant De Rommelpot hier
iets rechtdoor). Tussen de huisnummers 8-26 en 8-25 rechtdoor, een smaller grindpad.
Op eerste kruising naar rechts. Pad naar links negeren. Aan het eind met aan je
linkerhand een huis met hek iets naar rechts en direct weer links naar het fietspad.
3. Op het fietspad linksaf. Op een kruising met een onverharde weg rechtdoor het
fietspad vervolgen. Nu neem je het eerste fietspad naar links. Het fietspad gaat over in
een brede zandweg. Aan het eind rechtsaf, een zandweg met fietspad, Kooiveldweg. Op
driesprong bij een bankje met prullenbak rechtsaf, Tolkampweg, zandweg. Op een
kruising linksaf, asfaltfietspad. Op een kruising bij P-72619/001 rechtsaf, een klinkerweg
in de richting van een voorrangsweg.
4. De Groenlose weg oversteken en rechtdoor, geasfalteerde Beerninkweg. Waar deze
weg met een bocht naar links draait, ga je rechtdoor langs een bordje ‘doodlopende weg’,
een halfverharde beukenlaan. Na ongeveer 100 meter neem je het eerste pad naar
rechts, een smal fietspad. Dit fietspad blijven volgen. Je komt uit op een zandweg met
fietspad; hier ga je linksaf. Met de weg meebuigen naar rechts. Je komt bij P-72618/001
uit op een asfaltweg, Goorweg. Hier linksaf. Na de brug over de Groenlose Slinge bij
picknickbanken en schuilhut rechtsaf, Garversbultenpad, een breed graspad met
asfaltfietspad langs het water. Dit graspad of asfaltfietspad blijf je krap 2 km steeds
volgen tot een volgende brug. Halverwege passeer je een uitzichttoren. Bij die volgende
brug ga je rechtsaf over de Beurzerbeek.

5. Je volgt de geasfalteerde Morskers Driehuisweg. Na boerderijnummer 26 aan je
linkerhand neem je bij P-72624/001 de eerste weg links, Karkpad, eerst een stukje
klinkerweg. Direct daarna op een Y-splitsing bij bankje en prullenbak rechtdoor, een
grassig karrenspoor met naastliggend fietspaadje. Sevinkpad naar links negeren. Daarna
op een splitsing met de Jonkersweg rechtdoor, een smal halfverhard fietspaadje langs de
bosrand, nog steeds Karkpad. Met het pad meedraaien naar links met een bordje
‘voetpad’ en een voetgangerssluis recht voor je. Op een splitsing bij P27655/001
rechtdoor. Links aanhouden in de richting van de recreatieplas. Je loopt daarna langs de
rand van de plas. Doorlopen tot een brede driesprong met aan je linkerhand een
picknickbank. Hier ga je rechtsaf. Je passeert een hek en je komt uit op een zandweg
met fietspad; hier ga je rechtsaf. Je passeert de Bönninkbeek en vervolgt de zandweg.
6. Op een splitsing bij een fietswegwijzer rechtsaf, Nieuw Beusinkweg, eerst asfalt en
dan halfverhard langs de rand van een akker. Je passeert landschapspark Nieuw
Beusink aan je rechterhand. Dan wordt het een zandweg. Aan het eind van deze weg
passeer je een brug en ga je linksaf, Ravenhorsterweg, brede zandweg met fietspad. Je
loopt Winterswijk binnen. Aan het eind linksaf, Goeman Borgesiusstraat, klinkerweg. Nu
neem je de eerste weg rechts, Kempenaerstraat. Ter hoogte van nummer 31 aan je
rechterhand links. Voor nummer 20 naar rechts. Voor een speeltuintje links en weer naar
rechts meedraaien om het speeltuintje heen. Op driesprong daarna rechtdoor en aan het
eind linksaf.
7. Je gaat een brug over en direct daarna rechtsaf, een onverhard paadje langs het
water. Je kruist bij een houten brug aan je rechterhand een asfaltpad en je vervolgt het
paadje langs het water. Je kruist opnieuw een asfaltweggetje en gaat rechtdoor over het
graspad langs het water. Je komt weer uit bij een asfaltweg. Hier ga je rechts de brug
over en direct weer links. Je passeert een houten slagboom en je loopt nu over een
graspad met water aan je linkerhand en de achterkant van huizen aan je rechterhand. Op
een Y-splitsing bij breder water rechts aanhouden nog steeds achter huizen lang. De
waterkant blijven volgen tot je uitkomt bij een klinkerweggetje. Hier linksaf een brug over.
Op een kruising met fietspad rechtsaf. Op driesprong links, fietspad volgen. Je komt uit bij
een voorrangsweg.
8. Hier oversteken en rechtdoor, fietspad. Even verder naar rechts en direct daarna op
Y-splitsing rechts aanhouden, een houten brug over, grindpad. Op driesprong na de brug
linksaf. Pad naar rechts negeren. Bij stenen muur aan je linkerhand pad naar links
negeren. Aan het eind voor de Scholtenburgh op de klinkerweg rechts. Op driesprong
rechtdoor, Ratumsestraat. Op kruising rechtsaf, voetgangerszone. Je komt uit op de
Markt. Hier rechtdoor langs de kerk aan je linkerhand. Aan het eind linksaf. Nog steeds
de Jacobskerk aan je linkerhand. Direct na de kerk rechtsaf en op de kruising direct
daarna rechtdoor, Misterstraat, ook voetgangerszone. Op twee volgende kruisingen
steeds rechtdoor de Misterstraat blijven vervolgen. Op een volgende splitsing van wegen
ga je linksaf, Gasthuistraat. Die weg volg je direct daarna rechtdoor, gaat over in de
Stationsstraat en komt weer uit bij het station.

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Winterswijk
Openbaar vervoer
Winterswijk ligt aan de lijn Zutphen-Winterswijk of Arnhem-Winterswijk.
Parkeren
Grote parkeerplaats bij station Winterswijk of bij station Winterswijk West.
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca onderweg
Restaurant De Rommelpot, http://www.restaurantderommelpot.nl/. Hotel Nieuw Beusink,
http://www.nieuwbeusink.nl/.
In het centrum van Winterswijk diverse gelegenheden
Percentage verhard-onverhard
40% (20% fietspad met naastliggende groenstroken)-60%

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-hilgelo/13749/ . 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

