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Flierveld en Hagmolenbeek
We maken een mooie achtvormige wandeling, grotendeels over gronden van landgoed
Twickel rondom Beckum. Wat een idyllisch landschap en wat een rust! Behalve dan de
hoofdstraat door Beckum, maar daar hebben we dan wel weer horeca. Op het eerste
deel van de tocht wandelen we over het Kerkveldervoetpad - een oud kerkenpad tussen
Beckum en Delden - langs bosjes en heidevelden. De route vervolgt over brede
halfverharde wegen tussen de velden. Na het oversteken van de Wolfkaterweg volgen we
het Loninkvoetpad langs boerderijen en het dal van de Hagmolenbeek. De beek is hier
versmald en kronkelt weer, zodat de gronden naast de beek gemakkelijker onder water
lopen. Schapenboer Hofstede van Erve Loninkwoner maakt met zijn 'Boeren voor Natuur'
gretig gebruik van deze vernatting. We komen weer terug in Beckum en maken nog een
tweede rondje aan de zuidkant op de rand van bos en boerenland. Op deze ronde lopen
we diverse keren over het erf van de typische Twickelboerderijen, goed herkenbaar aan
de wit-zwarte luiken. Het Altenavoetpad leidt ons over de Buitenbeek en door het Altena's
bos terug naar Beckum.

versiedatum: 18-03-2019

Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij de kerk loop je naar de Haaksbergerstraat. Oversteken
naar Café Halfweg en linksaf over de parallelweg. Direct na het café de eerste weg
rechtsaf, Beckumerschoolweg. Op driesprong met Rotersweg rechtdoor. Waar de weg
een bocht naar rechts maakt na het Proggiehoes en tegenover huisnummer 39 aan je
rechterhand ga je linksaf, een halfverhard paadje in, Kerkveldervoetpad. Dat paadje blijf
je ruim 600 meter volgen tot een asfaltweg. Deze Wolfkaterweg oversteken en dan weer
rechtdoor langs een houten afsluitboom en het Kerkveldervoetpad vervolgen. Dit pad blijf
je krap 2 km steeds volgen. Op het laatste stuk wordt het een breder onverhard pad en je
loopt in de richting van een houten afsluitboom. Daarna opnieuw rechtdoor, nu
Flierveldsweg. Nu neem je de eerste weg linksaf, 3e Flierveldsdwarsweg, brede
halfverharde weg tussen de velden. Deze helemaal uitlopen.
2. Aan het eind linksaf, brede Torendijk. Ook deze zandweg en later halfverharde weg
steeds blijven volgen tot een asfaltweg. Daar ga je linksaf, Wolfkaterweg. Tegenover
huisnummer 19 rechtsaf, Loninkvoetpad, halfverharde weg tussen de velden. Je passeert
boerderijnummer 20 aan je linkerhand en direct daarna op een splitsing rechts
aanhouden de Hagmolenbeek over. Dit pad met een bocht naar rechts volgen langs de
bosrand. Een pad naar links het bos in negeren. Daarna gaat het pad het bos in. Je blijft
het brede pad volgen en je negeert een paadje naar rechts. Op een kruisinkje vlak voor
een weiland ga je scherp linksaf. Dit pad steeds blijven volgen. Je passeert een houten
afsluitboom en je gaat rechtdoor. Het gaat over in een brede halfverharde weg, je
passeert een boerderij aan je rechterhand. Op de driesprong bij de oprit naar die
boerderij ga je rechtdoor. Na boerderijnummer 20 op een driesprong rechtdoor, nu een
asfaltweg.
3. Deze asfaltweg blijven volgen. Je kruist opnieuw de Hagmolenbeek. (Wil je direct
overstappen op het tweede rondje zonder Beckum aan te doen, dan kun je hier na de
beek rechtsaf over het gras. Doorlopen tot de drukke Haaksbergsestraat. Daar rechtsaf
over het fietspad en zie verder bij*.) Op driesprong met naar links het Loninkvoetpad ga
je rechtsaf over het asfalt verder in de richting van de kerk. Je loopt Beckum binnen. Nu
aan het eind op driesprong bij W41 rechtsaf, Beckumerschoolweg. Je komt weer uit bij de
Haaksbergerstraat. Hiervoor rechtsaf op de parallelweg, Pastoor Ossestraat. Even
verderop rechtdoor over het fietspad langs de Haaksbergerstraat. Je kruist de
Hagmolenbeek en *je passeert het bord ‘einde Beckum’. Even daarna steek je naar links
de weg over. Nu links aanhouden richting boerderij en voor het erf rechtsaf richting
Altenavoetpad 19/21, asfaltpad tussen de velden. Na ruim 100 meter neem je het eerste
karrenspoor naar links. Verderop gaat het pad het bos in. Daarna het bos weer uit en
verder tussen de velden. Bij boerderij rechts aanhouden over het karrenspoor.

4. Na de boerderij op een schuine kruising rechtdoor, een bosweg langs een brievenbus
aan je rechterhand . Aan het eind linksaf, een brede zandweg. Je loopt over een
heideveldje. Aan het eind van het heideveld ga je linksaf langs een bankje aan je
rechterhand. Direct daarna op driesprong met pad van rechts ga je rechtdoor. Je loopt
over het erf van een boerderij aan je rechterhand. Asfaltpad naar links negeren. Na de
laatste schuur links aanhouden, asfaltpad tussen de velden. Meebuigen naar rechts. Je
loopt opnieuw over het erf van een boerderij en dan vervolg je het halfverharde pad.
Doorlopen tot het eind. Hier ga je rechtsaf. Je passeert een houten afsluitboom en een
bordje van Landgoed Twickel, een brede grassige weg met grindbanen. Steeds
rechtdoor, zijwegen naar rechts negeren. Meebuigen naar links. Op een driesprong
linksaf in de richting van een houten afsluitboom.
5. Na de afsluitboom op een driesprong bij een groen metalen bankje rechtsaf,
Brandweg, brede zandweg met fietspaadje. Deze uitlopen en aan het eind rechtsaf,
Veldsnijderweg, ook zandweg met fietspaadje. Nu neem je de eerste asfaltweg linksaf,
Deelweg. Na huisnummer 3/3a op driesprong rechtsaf, Kolleweg. Eerst asfalt en
verderop gaat het over in een smal halfverhard paadje, Altenavoetpad. Bij metalen bankje
meebuigen naar links, in de bosrand. Pad met een bocht naar rechts volgen door bos. Je
gaat een houten bruggetje over een beekje over en verder rechtdoor. Het paadje komt uit
op een asfaltweggetje. Hier ga je linksaf. Het asfaltweggetje blijven volgen. Bij het erf van
een boerderij links naar de Haaksbergerstraat. Daar rechtsaf over het fietspad en
doorlopen tot de parkeerplaats bij de Kerk of naar de bushalte.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
R.K. Kerk, Haaksbergerstraat 187, 7554 PA Beckum.
Openbaar vervoer
Bushalte R.K. Kerk, lijn 53 van/naar station Hengelo, rijdt elke dag. Vanaf de bushalte
loop je naar Café Halfweg en direct daarna de eerste weg rechtsaf, Beckumerschoolweg.
Lengte van de wandeling
16 km (of twee keer 8 km).
Horeca onderweg
In Beckum Café Halfweg, http://www.cafehalfweg.com/ en restaurant Bij Boenders,
http://www.bijboenders.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-beckum/15267/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

