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Bolksbeek en Noordijkerveld
We maken een stevige wandeling in het typisch Achterhoekse landschap rond de dorpen
Geesteren en Gelselaar. Geesteren is een idyllisch dorp. De Nederlands Hervormde kerk
met het zadeldak is karakteristiek en van veraf steeds te zien. Over de Geesterense es
gaat de route naar de Bolksbeek. We lopen een flink stuk over gras langs de rechte beek,
die ooit voor flinke overstromingen kon zorgen. Aan de noordkant van Gelselaar kon het
daarom een natte boel zijn. Toponiemen als Gelselaarse Broek en alle straatnamen met
'dijk' wijzen daar ook op. De route vervolgt door het waterwingebied Noordijkerveld langs
een plas, een heideveldje en een stukje bos. In een natuurontwikkelingsgebied moet zich
spontaan natte en droge heide ontwikkelen, en bloemrijk en vochtig grasland. We
wandelen verder over brede zandwegen en genieten van de rust van het Achterhoekse
boerenland. Nog een stukje langs de Bolsbeek die de Berkel en het Twentekanaal met
elkaar verbindt. Op het laatste deel van de tocht voert een kerkenpad ons opnieuw langs
uitgestrekte en licht glooiende essen terug naar het dorp.
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Routebeschrijving
1. Op de splitsing Dorpsstraat/Esweg loop je de Esweg in richting CR Baan en
bushaltes. Je neemt direct de eerste weg links, Meengsweg. Op driesprong rechtsaf,
Engelskamp, grindpad. Op kruisinkje met een ander pad rechtdoor. Dit pad tussen de
velden blijven volgen. Op een kruising met een zandweg met fietspad rechtdoor, grindpad
vervolgen. Nu na ruim 250 meter met het pad meebuigen naar rechts richting
fietsknooppunt 42. Het pad volgen tot het eind. Daar rechtsaf, klinkerweg. Je komt uit bij
een voorrangsweg. Hier linksaf, Geesterseweg. Pal voor de brug linksaf, een graspad
langs het water.
2. Je volgt het graspad 1,3 km tot de eerstvolgende brug. Hier de asfaltweg oversteken
en opnieuw rechtdoor over het gras langs de Bolksbeek. Na 1,3 km kom je bij een
volgende brug. Hier ga je rechtsaf, Slaapdijk. Ongeveer 600 meter doorlopen tot een
kruising. Daar ga je linksaf, de onverharde Velsdijk met aan je linkerhand een rij
populieren. Na 900 meter kom je bij een stuk klinkers. Hier meebuigen naar rechts,
Velsdijk wordt Zelhorstdijk. Bij boerderij Zelhorst gaat het over in een asfaltweg. Hier
rechtdoor de asfaltweg volgen tot het eind.
3. Aan het eind linksaf, Broekhuisdijk. Al snel de eerste weg rechts, Goordijk. Je
passeert boerderij nummer 11. Met de klinkers met bochten volgen. Dan wordt het een
zandweg met fietspaadje. De zandweg gaat weer over in een asfaltweg. Je passeert aan
je linkerhand de Hessenhutte. De asfaltweg uitlopen. Aan het eind rechtsaf en na de brug
direct weer links, onverharde Kanaaldijk. Deze zandweg uitlopen. Aan het eind linksaf,
asfaltweg. Bij huisnummer 15 'Evers' rechtsaf, een pad omzoomd door rododendrons. Je
passeert een bordje 'Opengesteld'. Je komt uit op een zandweg met fietspaadje. Hier ga
je linksaf.
4. Op een splitsing voor boerderijnummer 30 rechtsaf, Veldkeizerdijk, klinkerweg. Het
gaat over in een zandweg met fietspad, steeds rechtdoor. Veldkeizerdijk gaat over in de
Benninkdijk. Je passeert aan je linkerhand de Ballastput. Je passeert een bordje
'Waterwingebied'. Even daarna een heideveldje aan je rechterhand. Op de hoek van dat
heideveldje ga je rechtsaf langs een houten slagboom en een bordje van Vitens
'Noordijkerveld'. Je loopt dan langs de rand van het heideveldje aan je rechterhand. Pad
gaat het bos in. Op omgekeerde Y-splitsing rechtdoor. Zijpaden naar waterputten
negeren. Doorlopen tot een duidelijke Y-splitsing. Daar links aanhouden, het grassige
pad. Bij een waterput wordt het een smaller bospaadje. Na een slagboom kom je uit op
een brede halfverharde weg met fietspad.
5. Hier ga je linksaf. Het gaat na 1 km over in een asfaltweg. Rechtdoor lopen tot een
vijfsprong. Hier neem je de eerste weg rechtsaf, een zandweg met fietspaadje. Je kruist
de Elsmansdijk bij P-21224/001 en je gaat rechtdoor Hoge Broekdijk, zandweg met
fietspad. Deze weg uitlopen. Aan het eind bij P-62955/002 linksaf, Aaftinksdijk. Even
daarna op een driesprong bij P-62955/001 rechtdoor, nu klinkerweg. Op een driesprong
bij P-21439/001 rechtdoor, asfaltweg. Deze weg volgen tot de brug over de Bolksbeek.
Hier ga je na de brug linksaf over het graspad langs de beek. Je volgt het graspad 1,3 km
tot de eerstvolgende brug. Daar ga je rechtsaf, Kiekebekkeweg. Deze weg uitlopen tot
een voorrangsweg.

6. Daar ga je rechtsaf, Needse Tolweg. Waar de asfaltweg een bocht naar links maakt,
ga je direct na een bord 'stiltegebied' en voor een plek met picknickbank en prullenbank
rechtsaf, een verhard pad met zeshoekige klinkertjes. Direct aan het eind linksaf, een
grindpad tussen hoge eiken omstrengeld door klimop. Dit pad helemaal uitlopen. Aan het
eind van dit Kerkpad kom je uit op een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Nu neem je de
eerste onverharde weg schuin links, Huiskesdijk. Op een kruising linksaf, onverharde
Riethorstdijk. Het pad steeds blijven volgen. Bij een bankje buigt het naar links en gaat
over in een klinkerpad. Je komt uit in de bocht van een weg. Hier ga je rechtsaf,
Hagensweg. Je komt uit op de Esweg. Hier ga je linksaf en je bent terug bij CR Baan en
de bushaltes.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
CR Baan, Dorpsstraat 6, 7274 AN Geesteren, Gelderland.
Parkeren
Geesteren, parkeervakken langs de Dorpsstraat of op het Kerkplein bij de kerk.
Openbaar vervoer
bushalte Baan, lijn 95 station Goor alleen ma t/m za.
Lengte van de wandeling
19 km.
Horeca onderweg
In Geesteren CR Baan, http://baangeesteren.nl/. Even van de route af Erve Brooks,
Broekhuisdijk 5 7275 CB Gelselaar, http://erve-brooks.nl/.
Percentage verhard-onverhard
20%-80%

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-geesteren/15157/ . 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

