Trage Tocht Slingeplas
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't Klooster en Schaarsbeek
De Slingeplas is ontstaan na zandwinning en tegenwoordig is het een ruim opgezet
recreatiegebied met een mooie grote waterplas die omzoomd is door hoge bomen. We
wandelen door buurtschap 't Klooster, waar in de 15e eeuw langs de Schaarsbeek ook
echt een klooster heeft gestaan. Op Landgoed ´t Nijveld lopen we door het kloosterbos.
Hier zijn de restanten van de Kloosterschans te zien, een stelsel van oude wallen op het
terrein van het voormalige klooster Schaer. Hierna vervolgt de route merendeels over
brede onverharde paden door het halfopen boerenland. We komen langs de randen van
het Vragenderveen. Op de Goordiek hebben we uitzicht over het natuurgebied Grote
Goor, dat langs de Schaarsbeek ligt. In de kronkelende beek komen veel weide- en
watervogels voor, zoals talingen, strandlopers en plevieren.

versiedatum: 22-01-2016

Routebeschrijving
1. Vanaf de stenen TOP ga je even links en direct weer rechts in de richting van een witrood hek. Je passeert het hek en even daarna ga je op een kruising rechtsaf. Op de
kruising met de Ooievaarsdijk rechtdoor, Pastoorsdijk. Op een driesprong rechtsaf, een
doodlopende weg. Nu het eerste fietspad naar rechts, wordt al snel een halfverhard
paadje. Op een driesprong met het fietspad meebuigen naar links. Verderop wordt het
een breder karrenspoor. Je passeert huisnummer 2 aan je linkerhand. Op de kruising
direct daarna rechtdoor, een brede halfverharde weg. Je komt uit op de geasfalteerde
Guttersdijk.
2. Hier ga je rechtsaf. Even daarna op een Y-splitsing rechts aanhouden. Je passeert
een bankje en op de driesprong daarna ga je rechtsaf, Kloosterdijk. Na nummer 20 aan je
rechterhand met de bocht mee naar rechts. Nu neem je het tweede pad naar rechts, een
halfverhard karrenspoor langs een bordje ‘Opengesteld’. Aan het eind links, een brede
grasweg. Je passeert een houten afsluitboom en gaat direct daarna rechtsaf bij een
bordje ‘wandelpad’ tussen twee houten afsluitbomen door, een smal bospaadje in de
bosrand. Het pad komt via een houten trappetje uit op een graspad voor een sloot. Hier
ga je linksaf. Even daarna ga je linksaf tussen twee houten afsluitbomen door en je
passeert een bordje ‘Gastvrij Landgoed ’t Nijveld’, een smal bospaadje. (Ga je hier even
naar links omhoog, dan zie je de Kloosterschans met informatiepaneel). Op een
driesprong rechtdoor. Meebuigen naar links. Een pad naar rechts negeren en steeds
rechtdoor, een brerde grasweg. Je passeert een houten afsluitboom en je komt uit op een
klinkerweg voor een boerderij. Daar ga je rechtdoor tot een asfaltweg.
3. Op asfaltweg rechtsaf. Bij huisnummer 24 aan je rechterhand linksaf, Klumperdijk. Na
huisnummer 5 wordt het een halfverharde weg. Aan het eind links. Je passeert aan je
rechterhand een plas. Even daarna ga je rechtsaf door een houten klaphekje. Je volgt
een graspad met aan je rechterhand een greppel. Aan je linkerhand passeer je een
bordje ‘Opengesteld’. Bij een breed zandpad loop je linksaf in de richting van een houten
hek. Klaphekje door en op asfaltweg rechtsaf. Op een kruising rechtsaf, een karrenspoor.
Je passeert boerderij ‘Schaarheide’ aan je linkerhand. Op een kruising van onverharde
wegen linksaf, zandweg. Op volgende kruising rechtsaf, ook zandweg. Op kruising
daarna opnieuw rechtsaf, ook zandweg. Aan het eind linksaf, een karrenspoor.
4. Op een kruising met een asfaltweg rechtdoor, de Oude Winterswijkseweg in. Je komt
uit bij een voorrangsweg; daar ga je naar links. Nu neem je de eerste onverharde weg
naar rechts. Een asfaltweg oversteken en de zandweg met naasliggend fietspad,
Maneschijnweg, vervolgen. Voor een bordje ‘Stichting Marke Vragenderveen’ buig je met
de weg mee naar rechts. Je passeert aan je linkerhand een picknickplek met schuilhut.
De onverharde weg gaat overt in een asfaltweggetje. Je komt uit bij een voorrangsweg en
even daarvoor ga je linksaf over het fietspad. Je gaat de brug over de Schaarsbeek over
en je gaat direct daarna rechtsaf de weg over en je loopt de Goordiek in. Eerst nog even
klinkers en dan zandweg met fietspad.

5. Deze weg blijf je ruim 2,5 km rechtdoor volgen. Twee wegen naar links negeren. Je
gaat onder een hoogspanningsleiding door en daarna op een kruising bij P-21823/001
rechtdoor, nog steeds de Goordiek. Het wordt een klinkerweg. Nu neem je even voor een
bankje met een prullenbak de eerste halfverharde weg naar rechts. Op een driesprong
linksaf, een halfverhard fietspad. Op een driesprong rechtdoor en direct meebuigen naar
rechts. Het wordt een asfaltfietspaadje, dat om de Slingeplas heen gaat. Bij een bankje
met prullenbak ga je links via houten hekken. Je passeert een bord ‘Recreatiegebied
Slingeplas’. Je loopt over het gras langs de kop van de plas. Dan neem je het eerste pad
naar rechts. Je passeert een houten afsluitboom en je bent weer terug op de
parkeerplaats bij de TOP.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
T(oertistisch)O(Overstap)P(unt) Slingepas, betaald parkeren (4 euro voor een hele dag),
Kruittorenstraat, 7126 BH Bredevoort.
Openbaar vervoer
in Bredevoort komt bus 191 bij bushalte Tramweg (rijdt vanaf station Aalten alleen ma t/m
za). Vandaar moet je een kleine aanlooproute maken naar de Slingepas. Zie de gps-track
of de topografische kaart.
Lengte van de wandeling
16 km
Horeca onderweg
geen
Percentage verhard-onverhard
10%-90%

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-slingeplas/13839/ . 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

