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Sonderspad en Austepad
We maken een mooie korte wandeling aan de noordkant van het Achterhoekse Beltrum
over halfverharde paden. Eerder maakten we al eens een Trage Tocht aan de zuidkant
van het dorp langs de Slinge. Deze route volgt ook weer een aantal kerkenpaden dat deel
uitmaakt van een netwerk dat door de Stichting Kerkenpaden Beltrum is ontwikkeld en
aangelegd. Inmiddels is de directe omgeving van de paden door bomen, struiken, poelen,
beekjes en bosjes behoorlijk opgefleurd. We volgen het Sonderspad richting Leerinkbeek
en Rustpunt Tokke-Wekke. Het Austepad brengt ons door Landgoed Noasman, waar
sinds 2005 nieuwe natuur is ontwikkeld. Het bestaat uit loofbos, moerasgebied en een
vijver. Aan de rand van het water is een vleermuiskelder met oeverzwaluwwand
aangelegd. Na een stukje asfalt lopen we over een prachtig graspaadje rond een groot
weiland. Op het laatste deel van de wandeling volgen we een brede zandweg en nog een
stuk kerkenpad door het dorpsbos De Hoornhorst terug naar Beltrum.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats tegenover de kerk, het Mariaplein, ga je linksaf, Meester
Nelissenstraat en je neemt direct de eerste weg rechtsaf, Voslaan. Nu de derde weg
linksaf, Batenburgstraat. Op kruising met Avesterweg oversteken en rechtdoor richting
sportvelden. Je passeert het clubgebouw aan je linkerhand en aan je rechterhand de
tribunes. Pal voor een volgend steen gebouw aan je linkerhand ga je rechtsaf over een
tegelpad tussen de sportvelden. Aan het eind van de tegels ga je even links en direct
weer rechtsaf over gras langs sportveld aan je linkerhand. Op de hoek van het veld iets
naar rechts en links over het tegelpad langs het sportveld aan de andere kant. Waar het
tegelpad naar rechts buigt ga je schuin rechtdoor over een afsteekpaadje en je komt uit in
de bocht van een halfverhard pad. Hier ga je rechtdoor tussen houten hekken door, aan
je rechterhand knotwilgen. Je komt bij een asfaltweg. Oversteken en rechtdoor,
Sonderspad. Dit pad blijf je 1,3 km met bochten steeds tussen de velden volgen. Je komt
uit bij een asfaltweg.
2. Hier ga je iets naar links en direct weer rechts, Meenweg. Je kruist een beek en direct
daarna passeer je aan je linkerhand Rustpunt Tokke-Wekke. Je passeert
boerderijnummer 4 Het Noasman aan je rechterhand en daarna neem je het eerste
halfverharde pad naar rechts, Austepad. Op een driesprong van halfverharde paden bij
een handwijzer ga je rechtdoor. Aan het eind van dit Austepad kom je bij een
asfaltweggetje. Hier rechtsaf. Bij een voorrangsweg ga je rechtsaf. Nu neem je de eerste
weg links, Buitinksweg. Let op, even voor het asfalt overgaat in klinkers, ga je rechtsaf
over een houten bruggetje langs een bordje ‘Opengesteld’. Je volgt een graspaadje langs
de rand van weiland tot je weer uitkomt op een asfaltweg.
3. Hier linksaf. Je neemt de eerste weg linksaf en direct daarna bij P-21213/001 rechts
aanhouden, Bosmansweg. Nu neem je de eerste zandweg met fietspad naar rechts,
Damweg. Deze zandweg met een bocht naar links volgen. Even voor het eind, voor je
uitkomt bij een asfaltweg, rechtsaf, halfverhard kerkenpad. Op splitsing en infopaneel ga
je rechtdoor. Je passeert een kappelletje aan je linkerhand. Je komt uit op een
klinkerweg, hier rechtdoor. Even verder op een driesprong rechtsaf. Aan het eind linksaf.
Nu de eerste weg linksaf. Je komt uit op de Meester Nelissenstraat. Hier ga je rechtsaf.
Hassinkstraat naar links negeren en rechtdoor. Je passeert de bushaltes en even daarna
kom je weer uit bij het Mariaplein.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Mariaplein, 7156 MG Beltrum
Openbaar vervoer
Bushalte Dute, lijn 198 van/naar busstation Borculo of busstation Groenlo, in het
weekend belbus. Vanaf de bushalte loop je naar het Mariaplein. Bij de wegwijzer rechtsaf
en direct eerste weg rechtsaf, Vossenlaan.
Lengte van de wandeling
8 km.
Horeca onderweg
In Beltrum café Dute, http://www.dute.info/ en halverwege aan de Meenweg Rustpunt
Tokke-Wekke, http://www.rustpunt.nu/poi/?p_id=489/.

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-beltrum-2/15296/ . 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

