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Landfort en Wasserburg
We wandelen vanaf de stadsrand van Gendringen al snel het buitengebied in. Op de
Broerdijk hebben we zicht op het afwisselende, halfopen Achterhoekse boerenland.
Landgoed en Huize Landfort langs de Oude IJssel zijn een verrassing in deze omgeving.
Landfort ligt in een relatief gaaf rivierlandschap met veel oude rivierarmen en
terrasresten. Het huidige huis is gebouwd begin 19e eeuw. We komen in Duitsland en
blijven in de buurt van de Oude IJssel lopen die hier de grens vormt. De Wasserburg van
Anholt is indrukwekkend. Het stadje Anholt ontwikkelde zich bij de waterburcht van de
Heren van Zuilen en kreeg in 1349 stadsrechten. De burcht zelf werd in de 17e eeuw tot
barokslot uitgebouwd. In Anholt zijn diverse horecagelegenheden. Over de Kapellendeich
gaat de route in de richting van de bijzondere Gruftkapelle. Vandaar lopen we kilometers
over een prachtige slingerende bomenlaan langs de Krummer Bach die de NederlandsDuitse grens vormt. De laatste kilometers voeren ons over het fraaie recreatiegebied
Engbergen en langs de Aa-Strang en Oude IJssel retour naar Gendringen.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats op het Willem Alexanderplein ga je linksaf, Oranjesingel/Prins
Bernhardstraat. Op de kruising met de Julianastraat rechtdoor. Wilhelminastraat naar
rechts negeren. Weg met de bocht mee naar rechts volgen. Op driesprong linksaf,
Broerdijk. Je passeert het bord ‘einde Gendringen’. Deze asfaltweg ruim 1,5 km steeds
rechtdoor volgen tot de kruising met de Koksallee. Hier ga je ook weer rechtdoor, de
Broerdijk vervolgen. Aan het eind op de Zwanenburgseweg linksaf. Je neemt de eerste
weg rechtsaf, Landfortseweg.
2. Op een splitsing waar de asfaltweg met een bocht naar rechts draait, ga je rechtdoor
een onverharde weg in. Kort daarna neem je het eerste pad naar links bij een bordje van
het Geldersch Landschap. Je loopt over een parkeerplaatsje en je passeert een houten
afsluitboom en je volgt een bospad. Na ruim 300 meter (even voor een hek naar een
weiland) neem je het eerste pad naar rechts. Op een driesprong aan de bosrand links
aanhouden. Op een splitsing bij een boom en een bankje ga je rechtsaf, een breed
graspad tussen de velden. Je komt uit op een brede bomenlaan. Hier ga je linksaf. Je
komt langs de oprijlaan naar het kasteel. Hier ga je rechtdoor. Met het pad meebuigen
naar rechts met het water aan je rechterhand. Je loopt opnieuw langs het kasteel. Het
pad raakt even aan de Oude IJssel aan je linkerhand. Nu ga je bij een bordje van het
fietsknooppuntnetwerk met nummer 69 linksaf tussen paaltjes (de grens NL-D) door, een
smal asfaltweggetje. Je loopt in de richting van Anholt met Wasserburg en molen. Na
ruim 1 km een weggetje naar rechts richting Megchelen negeren. Je loopt dan weer langs
de Oude IJssel aan je linkerhand. Doorlopen tot de voorrangsweg.
3. Hier oversteken en linksaf over het fietspad. Je passeert de ingang naar de
Wasserburg (voor een bezoek aan kasteel en tuinen hier rechtsaf) en vervolgt het
fietspad in de richting van de molen. Op een driesprong rechtsaf, Niederstrasse en direct
alweer het eerste pad linksaf omhoog, een wandelpad over de wal. Dit pad volg je tot de
kerk. Bij de kerk linksaf naar beneden. Een bruggetje over en schuin rechtdoor,
gravelpad. Op driesprong schuin naar rechts door het parkje heen. Op een kruising van
gravelpaden rechtdoor. Je komt uit op klinkers, nog even rechtdoor en dan op de kruising
linksaf. De Adolf-Donders-Allee gaat over in de Kapellendeich in de richting van een gele
kapel. Je verlaat Anholt en loopt verder in de richting van de kapel. De Kapellendeich
gaat over in Regniet en je loopt nog steeds verder in de richting van de kapel.
4. Bij de kapel ga je linksaf, een halfverharde bomenlaan in. Na 500 meter op een
driesprong met een pad naar links ga je rechtdoor. Deze slingerende halfverharde
bomenlaan ruim 1,5 km blijven volgen tot de driesprong met het Lohrpad. Hier rechtsaf
het bruggetje over en direct weer linksaf, grindpad, Dwarsefeldpad. (Rechtdoor voor
horeca bij golfbaan en restaurant Van Hal.) Op driesprong van grindpaden ga je rechtsaf
door de open velden. Met de bocht mee naar links en verderop bij kruising met zandweg
rechtdoor, ‘t Roussepad. Meebuigen naar links en verder op kruising met brede grindweg
rechtdoor. Dit grindpad blijven volgen tot het pad licht omhoog gaat met aan je linkerhand
een boerderij. Daar ga je rechtsaf langs een bordje ‘verboden toegang tussen
zonsondergang en zonsopkomst’, breed grindpad. Je passeert aan je linkerhand het
openluchttheater en je volgt het pad in de bosrand. Je passeert een houten afsluitboom
en je loopt over de parkeerplaats. Aan het eind ga je schuin links omhoog, grindpad. Met
een scherpe bocht naar links verder omhoog. Nu neem je het eerste pad schuin omhoog
naar restaurant Engbergen. Pal na het restaurant rechtsaf, een breed grindpad naar
beneden, met hek van gaas aan je rechterhand. Dat volg je tot de asfaltweg. Daar
rechtsaf.

5. Op kruising met voorrangsweg oversteken en rechtdoor, Bosweg. Op een driesprong
het asfaltpad met een flauwe bocht naar rechts blijven volgen en dan gaat het over in een
fietspad. Op splitsing bij boerderij Bergereind rechtdoor, klinkerpad door boerenland. Het
klinkerpad met een bocht naar links volgen. Einde klinkerpad op een driesprong
rechtdoor, brede halfverharde weg. Voor de brug bij Y25 linksaf, graspaadje met water
aan je rechterhand. Dit pad langs het water, eerst Aa-Strang en later Oude IJssel, met
bochten steeds 1,3 km blijven volgen tot je uitkomt bij Y29 en een houten brug. Hier ga je
rechtsaf de brug over en direct weer linksaf, grindpaadje nu met water aan je linkerhand.
Doorlopen tot de asfaltweg.
6. Hier oversteken en rechtdoor, fietspad van betonplaten. Bij houten paaltjes en even
voor de brug rechtsaf, een breed pad. Vrij snel het eerste pad linksaf, langs een rij
knotwilgen. Dit pad steeds blijven volgen tot een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Met de
bocht mee naar links. Op driesprong rechtsaf. Dit asfaltweggetje blijven volgen tot
voorrangsweg. De Ulftseweg oversteken en rechtdoor over stoeptegelpad. Op de
klinkerweg linksaf. P.C. Hooftstraat naar rechts negeren. Op kruising daarna rechtdoor,
doodlopende klinkerweg behalve voor fietsers. Klinkerweg gaat over in fietspad. Bij
ANWB-wegwijzer rechtsaf voor bushalte en rechtdoor langs eetcafé Te Pas terug naar
de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Gendringen, parkeerplaats Willem Alexanderplein.
Openbaar vervoer
Gendringen, Kerkplein lijn 28 van/naar station Doetinchem, voor korte aanlooproute naar
Willem Alexanderplein zie de kaart.
Lengte van de wandeling
17 km
Horeca onderweg
In Anholt zijn diverse horecagelegenheden. Terras bij golfbaan Voorst,
http://golfinvoorst.nl/ en even verder van de route af restaurant Van Hal,
http://www.vanhal.nu/. Restaurant Engbergen, http://www.restaurant-engbergen.nl/.
Percentage verhard-onverhard
45%-55% (de asfaltweggetjes op de eerste helft van de route tussen Gendringen en
Anholt zijn smal en verkeersluw).

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-gendringen-anholt/14251/ . 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

