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Buurserbeek, Lankheet en Mallemse Es
We maken een wandeling op de grens van de Achterhoek en Twente vanuit het kerkdorp
Rietmolen. De geschiedenis van het dorp gaat terug tot de 18e eeuw, toen Fransicanen
voor de katholieke boeren in dit buitengebied de mis gingen verzorgen in een schuur. De
huidige kerk is in 1932-33 gebouwd door de architect Clemens Hardeman. We wandelen
langs de Buurserbeek naar Landgoed Het Lankheet. Het landgoed bestaat voornamelijk
uit naaldbos, heide, hoogveen en vennen. Sinds 1999 is een deel van het historische
vloeiweidensysteem op het Lankheet hersteld. Na het oversteken van de N18 lopen we
over de Mallemse es, een groot open akkergebied dat wordt gemarkeerd door een
bakstenen watertoren die hier op het hoogtste punt staat. De route slingert over
zandwegen en een fietspaadje naar de rand van Neede. Via de lange Kieftendijk, waar
we goed zicht hebben op het halfopen landschap gaan we retour Rietmolen.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de kerk in Rietmolen loop je in de richting van de bushalte en verder in de
richting van café van Otten. Pal voor de brug over de Buurserbeek ga je linksaf over het
graspad langs het water. Je passeert een bordje 'Opengesteld voor wandelaars'. Bij een
asfaltweg oversteken en rechtdoor verder langs de Buurserbeek. Je gaat onder de
nieuwe N18 door. Verderop kom je uit bij een verkeersweg. Hier oversteken en aan de
rechterkant van de beek verder wandelen. Dit is een smaller en wilder paadje met
brandnetels. (Als alternatief kun je ook een parallelpad in het bos lopen.) Na ruim 600
meter neem je een bospad naar rechts langs een bordje 'Opengesteld' en een paaltje
met een groene pijl. Op een kruising met een brede zandweg met fietspad ga je
rechtdoor. Je passeert een bordje 'Opengesteld. Landgoed Het Lankheet'. Op een Ysplitsing rechtdoor, paaltje met groene pijl. Nu steeds rechtdoor, zijpaden negeren.
2. Na krap 1 km met het pad meedraaien naar links voor een bordje 'Geen toegang'.
Dan wordt het een smaller bospaadje. Dit slingerpaadje blijven volgen. Je gaat een
trapppetje af en een brugje over. Daarna rechtsaf over een breder pad. Even daarna
weer de eerste bosweg naar links. Op een driesprong rechtsaf. Je komt uit op een brede
zandweg met fietspad aan de rand van het bos. Hier ga je rechtsaf. Nu neem je na
ongeveer 150 meter de eerste weg naar links. Deze onverharde weg blijf je volgen tot het
eind. Bij de asfaltweg rechtsaf.
3. Bij P-21125/001 de N18 oversteken en linksaf over het fietspad. Direct weer de eerste
onverharde weg naar rechts tussen de velden over de Mallemse Es. Deze weg steeds
rechtdoor volgen. Na ruim 800 meter kom je bij een asfaltweggetje. Hier ga je rechtdoor
langs houten hekken, een gravelpad. Dit gravelpad al slingerend blijven volgen langs de
sportvelden. Aan het eind rechtsaf over het fietspad door de tunnel onder de N18 door.
Rechtdoor de onverharde Wolinkweg volgen. Na 600 meter ga je op een kleine kruising
rechtsaf, een fietspaadje.
4. Een asfaltweg oversteken en rechtdoor het fietspad vervolgen. Na krap 200 meter
neem je het eerste graspad naar rechts. Je loopt tussen twee huizen door en je komt uit
in de bocht van een asfaltweg. Hier ga je rechtdoor. Waar het asfalt een bocht naar
rechts maakt, kun je aan je linkerhand over gras langs de sloot lopen. Je komt vanzelf
weer op de weg uit. Even daarna op de kruising met de Oude Eibergseweg ga je
rechtdoor, de Voorste Russchemorsdijk. Na huisnummer 2 wordt het een onverharde
weg met fietspad. Op een kruising linksaf, Munsterjansdijk, ook een onverharde weg met
fietspad. Aan het eind loop je Neede binnen. Je komt uit bij een voorrangsweg. Hier
oversteken en rechtdoor een doodlopende klinkerweg in. Met de bocht mee naar rechts.
Je komt uit bij een voorrangsweg.

5. Hier oversteken richting de fietswegwijzer. Bij die fietswegwijzer heel even naar
rechts en direct weer linksaf, Kieftendijk. Deze direct met een bocht naar rechts volgen.
Je verlaat Neede. Deze weg gaat over in een zandweg met fietspad. Steeds rechtdoor
blijven volgen. Op een veelsprong bij P-23064/001. Hier neem je de tweede weg rechts,
een zandweg omzoomd door eikenbomen. Deze weg uitlopen tot je uitkomt bij een
voorrangsweg. Hier ga je linksaf en direct daarna de Pastoor van Everdingenstraat
oversteken in de richting van P-21493. Je loopt rechtdoor over het fietspad. Nu neem je
na ca. 350 meter de eerste onverharde weg linksaf, Tolhuisweg. Je loopt tussen twee
metalen hekken door en je komt uit in de bocht van een klinkerweg. Hier ga je rechtdoor
in de richting van de weg. Even daarna op een kruising bij picknickbanken ga je rechtsaf.
Je gaat de brug over en je loopt Rietmolen in, terug naar de kerk.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Rietmolen Kerk, Pastoor van Everdingenstraat 34, 7165 AK.
Parkeren
naast de kerk een grote gratis parkeerplaats
Openbaar vervoer
Bushalte Rietmolen Kerk, lijn 198 van/naar Neede (in het weekend belbus) en bushalte
Café Morssink Rietmolen langs de N315, lijn 20 van/naar station Enschede.
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca onderweg
in Rietmolen café Kuppers en café van Otten.
Percentage verhard-onverhard
15%-85%

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-rietmolen/14444/ . 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

