Trage Tocht Lievelde-Borculo
Auteur: Rob Wolfs
Beltrumse Veld en Slinge
We wandelen van station Lichtenvoorde-Groenlo naar het busstation in Borculo door het
afwisselende Achterhoekse boerenland. Brede zandwegen en smalle asfaltweggetjes
worden omzoomd door eikenbomen en populieren. Aan de namen van wegen als
Veenweg, Broekweg en Waterdijk is goed af te lezen dat het hier ooit een flink nat gebied
was. Op het tweede deel van de route lopen we een heel stuk langs de Slinge, die
vroeger gekanaliseerd was. De laatste jaren is de omgeving wel weer een stuk
aantrekkelijker geworden door de beek te laten meanderen en door de aanleg van een
brede strook nieuwe natte natuur langs het water. Het stadje Borculo ligt aan de Berkel
en is met z'n winkelstraten en veel horeca is een mooi eindpunt.
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Routebeschrijving
1. Vanaf het station loop je naar de fietsenstalling en parkeerplaatsen. Hier ga je linksaf,
parallel aan het spoor. Even verder gaat het asfalt over in een fietspad. Aan het eind
linksaf, asfaltweg het spoor over. Direct daarna op een kruising rechtdoor. Op een Ysplitsing rechtdoor, Brakerweg. Na boerderijnummer 1 wordt het een onverharde weg met
fietspad. Op een kruising rechtdoor, Brakerweg vervolgen. Je passeert aan je
rechterhand een bankje. Op een kruising kort daarna rechtdoor. Op een splitsing linksaf,
asfaltweg in de richting van een voorrangsweg.
2. De voorrangsweg oversteken en dan op een driesprong van drie onverharde wegen,
neem je de linkse onverharde weg, Bellenbroeksedijk. Een pad naar rechts en een weg
naar links negeren. Rechtdoor tot een asfaltweg. Hier oversteken en rechtdoor de
onverharde Bellebroeksdijk vervolgen. Aan het eind rechtsaf, een zandweg met fietspad,
Molenweg. Bij de asfaltweg schuin rechts oversteken naar de onverharde Haardijk met
fietspad. Aan het eind van de Haardijk linksaf, een smal asfaltweggetje. Nu ga je op een
driesprong rechtsaf, Schuurmansweg. Even daarna, waar de asfaltweg naar rechts buigt
hou je links aan, de onverharde Veenweg met fietspaadje.
3. Deze weg blijf je 2 km steeds rechtdoor volgen. Je passeert onderweg 2 x een
asfaltweg. Aan het eind ga je rechtsaf, een asfaltweg. Direct daarna weer naar links, een
klinkerweg, Rentinksweg. Na een boerderij wordt het weer een onverharde weg. Deze
weg uitlopen en aan het eind rechtsaf, een asfaltweggetje. Je neemt nu de eerste
onverharde weg naar links, Broekweg. Deze zandweg met fietspaadje ook helemaal
uitlopen. Aan het eind rechtsaf, geasfalteerde Waterdijk.
4. Bij de voorrangsweg oversteken (Groenloseweg, aan je linkerhand na 200 meter
horeca Mentink) en direct rechtsaf over een parallelweg, Goormansslatweg. Meebuigen
naar links en op driesprong met fietspad Slinge rechtdoor, een zandweg met fietspaadje.
Verderop heb je de Slinge aan je rechterhand. Doorlopen tot de eerste brug. Hier ga je
rechts de brug over en direct weer linksaf, de Slinge, fietspad en brede grasstrook.
Vervolgen tot een volgende brug. Je gaat linksaf de brug over en daarna rechtsaf, het
pad de Slinge vervolgen. Direct meebuigen naar rechts en je loopt weer aan de andere
kant van de Slinge. Doorlopen tot de volgende brug bij P-23005/001. Hier ga je rechtsaf,
de brug over. Rechtdoor, een bomenlaan met fietspaadje. Deze weg uitlopen tot een
asfaltweg.
5. Hier ga je bij P-22409/001 linksaf, Heelweg. Bij de Beltrumseweg linksaf over het
fietspad (P-21168/001). Even verder bij P-21167/001 de Beltrumseweg oversteken en
een onverharde bomenlaan inlopen. Nu neem je het eerste smallere paadje naar links
langs een bomenrand en aan je rechterhand een weiland. Je komt uit op een breder pad.
Hier ga je rechtdoor. Aan het eind, op een weg van betonplaten linksaf. De Beltrumseweg
oversteken en rechtsaf over het fietspad. Je neemt de eerste weg naar links bij
huisnummer 8-10 en direct weer rechtsaf, de onverharde Schooldijk. Een asfaltweggetje
oversteken en de onverharde weg rechtdoor vervolgen. Je komt uit op een asfaltweg.
Hier ga je rechtsaf. Op kruising direct daarna rechtsaf, Hambroekweg. Direct weer schuin
links over een afsteekpaadje naar het fietspad dat via een tunnel onder de weg doorgaat.
Over het fietspad Borculo binnenlopen. Je passeert de bushaltes Snofhutte.

6. Na fietsknooppunt 82 op een kruising linksaf bij P-21253/001, de Lebbenbruggedijk.
Eerste weg rechtsaf, Hessenstraat. Een weg naar rechts negeren. Op een kruising
rechtdoor. Bij voorrangsweg Burg. Bloemersstraat iets naar rechts en direct weer links,
Kerkengaarde. Weg naar links negeren. Waar de weg met een bocht naar rechts draait,
ga je rechtdoor tussen huizen door, een klinkerpad. Op driesprong tegenover het gebouw
Tydinck rechtsaf. Daarna op een driesprong linksaf, winkelstraat. Deze straat steeds
rechtdoor volgen, zijwegen negeren. Aan het eind. Vlak na een kerk aan je rechterhand
ga je linksaf, ook een winkelstraat. Nu ook zijwegen negeren en rechtdoor. Je gaat een
gietijzeren brug over en dan rechtsaf, Needseweg. Op een driesprong bij de Rabobank
nog even rechtdoor en je ziet het busstation al recht voor je liggen.
Praktische informatie
Startpunt
station Lichtenvoorde-Groenlo
Eindpunt
busstation Borculo
Parkeren
parkeerplaats bij station Lichtenvoorde-Groenlo of in de buurt van het busstation in
Borculo.
Openbaar vervoer
station Lichtenvoorde-Groenlo ligt op de lijn Zutphen-Winterswijk. Op busstation Borculo
neem je lijn 20 naar busstation Neede, daar overstappen op lijn 72 naar station
Lichtenvoorde-Groenlo (regelmatige dienstregelingen, in totaal ca. drie kwartier reistijd).
Lengte van de wandeling
21 km
Horeca onderweg
HCR Reijrink aan het begin van de route. Halverwege café-restaurant Mentink aan de
Groenloseweg en aan het eind in Borculo 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-lievelde-borculo/14145/ . 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

