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Needse Berg, Buurserbeek en Koeweiden
We wandelen over het bolle escomplex met zicht op de Hollandsche Molen naar het
beboste deel van de Needse Berg. Het is een stuwwal van 35 meter uit de laatste IJstijd.
Op de stuwwal zien we een aantal groeven. Tussen 1825 en 1954 werd hier zand en klei
gewonnen voor de fabricage van stenen en dakpannen. In de afgegraven lagen
bevonden zich diverse fossiele overblijfselen van zoogdieren, waaronder een
kaakfragment van een woudolifant. Op het tweede deel van de route lopen we langs de
Buurserbeek en de Koeweiden. Hier is nieuwe natuur ontwikkeld door terreinen te
verschralen. Er zijn ecologische verbindingszones aangelegd en overloopgebieden voor
het geval de Buurserbeek overstroomt. Op de Koeweidendijk komen we langs de
schaapskooi 't Schaop'nhoes. De schaapskudde wordt gebruikt voor het fokken van
Swifter schapen en het begrazen van natuurterreinen en landbouwgronden in de
omgeving van Neede. Aan het eind van de wandeling maken we een klein ommetje over
de es om nog een keer van het prachtige uitzicht te genieten.

versiedatum: 05-05-2019

Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte of de parkeervlakken aan de Rapenburg (ter hoogte van de zijweg
Bosstraat) loop je licht omhoog in de richting van de molen. Op de eerste kruising linksaf,
Roodland. Steeds rechtdoor. Waar het Roodland overgaat in de Haverweg (met aan je
linkerhand de Roggestraat) ga je rechtsaf, een onverhard paadje langs een grasveld. De
N315 oversteken en rechtdoor de Beukenbosweg in, een brede zandweg tussen de
velden. Je passeert een uitkijktoren aan je linkerhand. Aan het eind op de asfaltweg even
naar rechts en gelijk weer linksaf. Direct op de Y-splitsing links aanhouden, een breder
bospad. Je loopt langs een begraafplaats. Paden naar rechts negeren. Op een
driesprong bij een bankje linksaf. Je loopt nog steeds langs de begraafplaats. Je komt uit
op een asfaltweg en je gaat rechtsaf.
2. Je gaat vrijwel direct weer linksaf. Je passeert een paal met een bordje 'Needse
Berg'. Kort daarna op een driesprong rechtdoor. Het pad gaat langzaam naar beneden.
Aan het eind rechtsaf, een smaller paadje. Je passeert aan je linkerhand een bord over
het Geololgisch Natuurpad en een oude kiepwagen op een stukje spoor. Een pad naar
rechts negeren. Op een driesprong voor een stevige helling ga je linksaf, een paadje
langs het grasland. Je loopt in de richting van een groene schuur. Bij die schuur ga je
rechtdoor, een breder bospad. Op een driesprong bij een lamp aan je linkerhand
meebuigen naar rechts. Je komt uit op een asfaltweg bij een wit huis. Hier ga je linksaf.
Even verder tegenover de fabriek aan je linkerhand ga je rechtsaf langs een houten
voetgangerspassage en een bord 'De Steenbakkers', een onverhard paadje. Op een
driesprong bij een bordje met een 'olifant' ga je linksaf. Je passeert een infobord aan je
linkerhand over het vormzand en loopt rechtdoor in de richting van het bouwland. Dit pad
langs de bosrand en tussen de velden blijven volgen.
3. Op een kruising met een brede onverharde weg en een fietspaadje ga je rechtdoor,
Kneutweg. Je loopt langs de bosrand. Na ca. 100 meter neem je het eerste smalle
bospaadje naar rechts langs een paal met een bordje 'Needse Berg'. Dit pad steeds
blijven volgen tot vlak voor een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Verderop loop je tussen
twee houten palen door en je komt uit op een breder bospad. Hier ga je rechtdoor. Nu op
een kruising linksaf, Brummelweg, brede zandweg met fietspad. Je komt bij een
vijfsprong. Hier neem je de tweede asfaltweg links, Venneriet. Deze rechte weg
omzoomd door eikenbomen volg je ruim 600 meter tot een voorrangsweg.
4. Hier oversteken en rechtdoor, klinkerweggetje. Je passeert sportvelden aan je
rechterhand. Aan het eind van de klinkers ga je rechtdoor, een bospaadje langs een
bordje 'Opengesteld'. Bij twee huizen aan je linkerhand wordt het een breder bospad.
Rechtoor tot je uitkomt bij een asfaltweg. Hier oversteken en aan de rechterkant van de
(droge) sloot langs een bordje 'Opengesteld', graspad. Aan het eind voor een andere
sloot ga je rechtsaf en je loopt over een breed grasrand langs een sloot aan je linkerhand.
Je komt uit op een asfaltweg. Hier ga je linksaf. Je gaat een brug over en direct daarna
rechtsaf, Olthaarsvoort, een karrenspoor langs het water aan je rechterhand. Op een
driesprong bij een zijwatergang ga je linksaf. Je komt uit voor een brede watergang, de
Buurserbeek. Hier ga je rechtsaf over een brede kade. Eerst loop je even tussen twee
watergangen in en even verderop loop je langs de bosrand. Na ruim 700 meter kom je bij
een weg.

5. Hier oversteken en rechts aanhouden door een klaphekje, even door het grasland om
het metalen hek heen en dan de hoge wal volgen met de Buurserbeek aan je linkerhand.
Verderop door een klaphekje naast een metalen hek en het pad nog even onderlangs de
beek vervolgen. Je gaat alweer vrij snel, even voor een vistrap in de beek en bij divere
markeringen rechtsaf over een zandwal heen en je volgt een smaller voetpaadje. Je
passeert aan je linkerhand een plas. Je komt uit op een asfaltpaadje. Hier ga je linksaf.
Dit (half)verharde pad steeds blijven volgen. Je passeert na ruim 600 meter
picknickbanken en een infobord over de Koeweiden. Let nu goed op: waar dit pad naar
links draait bij een paaltje met een gele kop ga je rechtsaf een onverhard paadje naar
beneden een bosje in. Met het paadje meedraaien naar links. Vlak voor een weg met het
paadje meedraaien naar rechts. Je loopt dan parallel aan het asfaltweggetje. Je komt uit
bij een kruising.
6. Hier ga je rechtdoor, een brede zandweg met fietspad, Koeweidendijk. De
Koeweidendijk gaat halverwege over in een asfaltweg. Vlak voor het eind bij de
voorrangsweg ga je rechtsaf, Assinkdrijfweg, een weg van betonplaten. Op de kruising
met de Kempersdijk rechtdoor, de geasfalteerde Visschemorsdijk. Pal voor huisnummer 5
aan je linkerhand neem je de eerste weg linksaf, Nijenhuisweg. Eerst nog een stukje
klinkerweg. Bij de oprit naar huisnummer 3 ga je rechtdoor, nu een karrenspoor over de
Needse es in de richting van de molen. Aan het eind op de asfaltweg linksaf.
Voorrangsweg oversteken. Je loopt Neede binnen, Vaarwerkweg. Op de eerste kruising
direct daarna rechtdoor. Na huisnummer 17 aan je rechterhand ga je rechtsaf,
Kempershof. Je komt uit op de Blikweg. Hier ga je even rechtsaf en direct weer de eerste
weg linksaf, Hoge Blik. Een weg naar links negeren. Op de kruising met de Rapenburg
linksaf, terug naar de bushalte of parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Neede, bushalte Roodland
Parkeren
parkeervakken langs de Rapenburg in de buurt van de bushalte Roodland, 7161 EB
Neede.
Openbaar vervoer
bushalte ‘Roodland‘, lijn 92 van/naar station Delden (ma t/m za, niet op zondag).
Lengte van de wandeling
13 km
Horeca onderweg
vlakbij het begin- en eindpunt De Olde Mölle en in het centrum van Neede diverse horeca.
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-neede/14398/ . 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

