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Het Goor en Barlo
We wandelen Aalten uit langs de Slinge. Na het oversteken van de Ringweg komen we in
het verrassend glooiende boerenlandschap rond de buurtschappen Dale en \'t Villeken, in
de volksmond hier ook wel \'Klein Zwitserland\' genoemd. Over de lange rechte
Goorstegendijk bereiken we het Aaltense Goor, een veenontginningsgebied. In het begin
van de 20e eeuw is het veen afgegraven en het gebied ontgonnen. Nu lopen we over
onverharde singels met hoge populieren door een intiem kamertjeslandschap van
vernatte gras- en hooilanden omgeven door houtwallen en slootjes. Het contrast van
deze verstilde natuur met zicht op het technisch vernuft van windmolenpark Hagenwinde
eromheen is bijzonder. Het lijnenspel van de acht windmolens is fascinerend. Op het
tweede deel van de wandeling keren we weer terug naar het golvende landschap rond de
buurtschappen Groot Deunk en Barlo. Ook in de bebouwde kom van Aalten zien we de
hoogteverschillen in het landschap terug. De hogergelegen Markt met de NH Helenakerk
en het Stadhuis is beschermd dorpsgezicht en biedt veel horeca om lekker uit te puffen.
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Routebeschrijving
1. Je loopt recht tegenover het station de Stationsstraat in. Weg naar links, Piet
Heinstraat, negeren. Adm. de Ruyterstraat oversteken, de brug over en dan linksaf,
Slingelaan. Bij een kruising schuin rechtdoor, Slingelaan vervolgen. Waar de asfaltweg
naar rechts draait ga je linksaf, een bruggetje over de Slinge. Daarna op driespong
rechtsaf, halfverhard pad. Je komt uit bij een woonerf. Daar ga je op een driesprong
rechtsaf. Aan het eind linksaf, Rigterinkstraat. Nu neem je de eerste weg rechts, Lageveld. Na het eerste blok huizen aan je rechterhand, bij een bordje 2 t/m 18, rechtsaf, een
klinkerpad. Je loopt tussen twee groene metalen hekken door en volgt een onverhard
paadje. Direct meebuigen naar links en dit paadje langs de Slinge steeds blijven volgen
tot een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf de brug over.

2. Op de eerste kruising linksaf, Grevinkweg. Na huisnummer 6 de eerste weg rechtsaf,
Hazenkampweg. Op een driesprong rechtdoor naar beneden. Nu neem je het eerste pad
linksaf (een paaltje met een paarse pijl), een smaller paadje verder afdalen. Zijpaden
negeren. Op een splitsing van diverse paden ga je rechtsaf. Het pad gaat licht omhoog.
Dan op een Y-splitsing rechts aanhouden, verder omhoog. De asfaltweg oversteken en
rechtdoor, een brede onverharde weg, Nonhofweg. Een pad naar links negeren. Steeds
rechtdoor, dus ook de Deventerweg naar rechts negeren. Je komt uit bij een asfaltweg.
Hier ga je rechtdoor. Waar de weg met een bocht naar rechts draait ga je linksaf de
Bruninkweg in, een klinkerweg naar beneden. Met de bocht mee naar rechts. Je passeert
boerderijnummer 3 aan je rechterhand en dan rechtdoor, een onverharde weg. Deze weg
met bochten blijven volgen. Je komt uit in de bocht van een asfaltweg. Hier ga je
rechtdoor. Op een splitsing linksaf, Gandvoortweg. Doorlopen tot een voorrangsweg.

3. Oversteken en rechtdoor, de lange rechte Goorstegendijk. Op kruising met de
Boterdijk rechtdoor. Nu neem je de eerste onverharde weg omzoomd door hoge bomen
naar links, Droppingsweg. Het eerste brede pad naar rechts langs een houten
afsluitboom en een bordje van Staatsbosbeheer 'Achterhoek Aaltense Goor', Villekesdijk.
Op een kruising bij een bankje rechtsaf. Je passeert een houten afsluitboom en dan ga je
op de kruising linksaf, Goorstegendijk. Op driesprong met Wolboomsweg rechtdoor,
Goorstegendijk vervolgen. Weg naar links negeren. Nu op een driesprong bij twee
banken rechtsaf, onverharde Lombokweg. Met bochten volgen. Op kruising met de
Zilverbekendijk rechtdoor, Veengootdijk, een asfaltweggetje of onderlangs over gras
langs het water. Waar de weg met een bocht naar links draait ga je rechtsaf, een
onverharde weg. Deze weg met bochten volgen en uitlopen tot een asfaltweg.

4. De Aladnaweg oversteken en rechtdoor, klinkerweg of over gras langs de sloot. De
Paaldijk gaat over in de G.J. Doorninkweg en dan neem je de eerste onverharde weg
rechtsaf. Deze gaat weer over in asfalt. Aan het eind linksaf. De eerste weg rechtsaf,
Straksweg. Na boerderijnummer 1 aan je rechterhand linksaf, onverharde Bullenssteeg.
Gaat over in een asfaltwegje. Aan het eind rechtsaf, onverharde Ligterinkweg licht
omhoog. Weg naar links langs kwekerij negeren. Asfaltweg oversteken en rechtdoor,
zandweg vervolgen. Weg naar rechts, Neethweg, negeren. Deze zandweg verder afdalen
in de richting van een boerderij. Bij die boerderij gaat het over in asfalt. Je passeert het
bordje 'Barlo'. Op een kruising rechtdoor, onverharde weg. Verderop heet het de Schoolesweg. Aan het eind linksaf. Je komt uit bij een asfaltweg.

5. Hier ga je rechtsaf. Nu ga je bij de bordjes 64, 64a linksaf, een onverhard pad en voor
de boerderij rechts aanhouden. Je komt uit in de bocht van een andere onverharde weg.
Hier ga je rechtdoor. Een smal paadje naar links negeren. Op een kruising rechtdoor,
Bokkelderweg. Op kruising met de Bijnenweg rechtdoor, zandweg vervolgen. Je komt bij
de Ringweg van Aalten. Oversteken en rechtdoor, Damstraat. Deze straat loop je
helemaal uit, dus alle zijwegen negeren en op kruisingen rechtdoor. Aan het eind
rechtsaf, Bredevoortsestraatweg. Op kruising met de Prinsenstraat rechtdoor,
Bredevoortsestraatweg vervolgen. Zijwegen naar links negeren (Haartsestraat en
Peperstraat). Voor het VVV/Aaltense musea ga je linksaf de Markt over. Je loopt over het
Marktplein. Op de kruising voor de kerk rechtdoor. Steeds rechtdoor. Je passeert
verderop aan je linkerhand een kerk. Je gaat de brug over de Slinge over en dan op een
driesprong opnieuw rechtdoor, Dijkstraat volgen in de richting van het spoor. Bij de
rotonde vlak voor het spoor ga je rechtsaf terug naar het station.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
station Aalten
Parkeren
bij het station is ruim parkeergelegenheid
Openbaar vervoer
station Aalten ligt aan de lijn Arnhem-Winterswijk.
Lengte van de wandeling
19 km
Horeca onderweg
Alleen aan het eind van de route in het centrum van Aalten diverse horecagelegenheden.
Percentage verhard-onverhard
30%-70%

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-aalten-noord/14147/ . 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

