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Grote Goor en Landgoed Mentink
We wandelen over brede zandwegen door de velden naar het natte natuurgebied Grote
Goor. De Schaarsbeek ontspringt in het Korenburgerveen en loopt naar de Boven Slinge
bij Bredevoort. In de sterk meanderende bypass komen veel watervogels voor. Vanaf het
uitzichtpunt aan de Goordiek zijn de vogels goed te bekijken. We komen door de
buurtschap Corle, die met een inwonersaantal van krap 300 de kleinste van de negen
buurtschappen in de gemeente Winterswijk is. Na de lange rechte Dollemansweg komen
we in het landgoed Mentink, dat rond 1930 is gesticht door een textielbaron. Hij liet vijf
boerderijen bouwen en verpachtte die aan de leden van één familie. Het Mentink is
sinds 1975 in bezit van Natuurmonumenten. Het grootste deel bestaat uit kleinschalige
elementen als bosjes, houtwallen, akkers en weiden. Een derde van de grond is nog
steeds als boerenland in gebruik. Nieuw Lichtenberg is een van de vijf boerderijen van
het Mentink. De boerderij is nog volop in bedrijf. Er worden ondermeer granen verbouwd.
De schuur die vlakbij staat, wordt in het Achterhoeks 'de schoppe' genoemd. We lopen
over de lange Bessinkgoorweg tussen de akkers en de weilanden weer terug naar De
Schoppe.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij restaurant De Schoppe loop je terug naar de weg. Op de
asfaltweg linksaf de brug over. Direct na de brug over de Boven Slinge bij P-21824/001
linksaf, Pieriksweg. Eerst een stukje klinkerweg en dan zandweg met fietspad, het water
aan je linkerhand. Met de weg meebuigen naar rechts. Op een kruising bij P-21823/001
rechtsaf, Goordiek, ook weer een brede zandweg met fietspad tussen de velden. Op
driesprong met Wieskampweg rechtdoor. Je passeert aan je linkerhand een schuilhut en
een uitkijkplek over het Grote Goor. Direct daarna ga je rechtsaf, Geerdesweg, zandweg.
De zandweg gaat over in klinkers bij een huis. Meebuigen naar rechts en direct weer
links, de Geerdesweg vervolgen, nu weer onverhard met naastliggend fietspaadje. Je
komt uit bij een asfaltweg.
2. Hier ga je linksaf, Meenkmolenweg. Aan het eind oversteken en rechtsaf over het
fietspad, Corleseweg. Na ongeveer 250 meter, direct na huisnummer 72 (B&B Het Heem)
ga je schuin linksaf, Dolstegge, een klinkerweg. Het klinkerweggetje gaat over in een
smaller geasfalteerd fietspaadje. Dit fietspaadje blijven volgen tot het eind. Je komt uit op
de onverharde Dollemansweg; hier ga je rechtsaf. Veenhuisweg oversteken en rechtdoor
de zandweg vervolgen.
3. Zijpaden negeren en na ruim 1 km rechtsaf, Mentinkweg, zandweg. Bij oprit naar
boerderij Stoverink meebuigen met de weg naar links. Je passeert een bordje van
Natuurmonumenten 'Mentink', nu halfverharde weg met hoge eikenbomen. Op een
kruising voor een boerderij ga je met de weg mee naar links. Even verder met de bocht
mee naar rechts. Je passeert boerderij 'Nieuw Lichtenberg' aan je linkerhand en vervolgt
de brede halfverharde weg rechtdoor. Het wordt verderop een klinkerweg. Vlak voor een
elektriciteitscentrale aan je linkerhand en een huis aan je rechterhand ga je rechtsaf, een
halfverharde weg in langs een bordje 'Opengesteld'. Dit pad met bochten steeds blijven
volgen. Ter hoogte van een groen houten huis aan je linkerhand versmalt het pad. Ter
hoogte van huis 2a aan je rechterhand wordt het weer een brede halfverharde weg. Even
daarna, voor een zwarte houten schuur en huisnummer 4, de weg met een bocht naar
links volgen. Een graspad naar rechts negeren en even daarna op driesprong met brede
halfverharde weg meebuigen naar rechts. Gaat over in klinkerweg. Je komt uit bij een
voorrangsweg.
4. Hier oversteken en rechtdoor, de Bessinkgoorweg in. Meebuigen naar rechts, nu een
halfverharde weg met fietspaadje. Deze weg blijf je ongeveer 3 km volgen. De Grote
Veldweg kruisen bij P-23315/001 en rechtdoor de Bessinkgoorweg vervolgen. Op
driesprong bij P-23314/001 rechtdoor, nu Meenkmolenweg, zandweg met fietspad. De
weg met een bocht naar rechts vervolgen, langs een boerderij. Het wordt een asfaltweg.
Je passeert 'Het Loobeek' aan je rechterhand en aan het eind linksaf, Meenkmolenweg.
Je gaat de brug over de Boven Sllnge over en direct daarna rechtsaf terug naar het
parkeerterrein bij restaurant De Schoppe.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Winterswijk, parkeerplaats bij restaurant De Schoppe, onderdeel van Vakantiepark De
Twee Bruggen, Meenkmolenweg 13, 7109 AH Winterswijk.
Openbaar vervoer
station Winterswijk en dan met de Regiotaxi Gelderland naar De Twee Bruggen.

Lengte van de wandeling
13 km
Horeca onderweg
Restaurant De Schoppe, http://www.detweebruggen.nl/restaurant_de_schoppe.aspx.
Restaurant De Woord, http://dewoord.nl/. Gastgalerij ankomm’n, http://ankommn.nl/.
Theetuin De Wacht, www.theetuindewacht.nl.
Percentage verhard-onverhard
15%-85%

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-corle/13751/ . 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

