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Keurvorstenheuvel, Eltenseweg en 't Loo
We maken een fraaie, afwisselende wandeling in het Montferland, vrijwel volledig over
onverharde paden. Vanaf de rand van Zeddam voert het eerste deel van de tocht ons al
snel naar de stuwwal met het heuvelachtige Bergherbos. Het is een gevarieerd bos met
steeds meer loofbomen en aardig wat heuveltoppen. We komen onderweg het bekende
Pieterpad tegen en beklimmen de Keurvorstenheuvel die op 71 meter boven NAP ligt. Na
een stevige afdaling gloort het licht aan de rand van het bos. Volgt een tweede stuk van
de route over de Lage en Hoge Eltenseweg, langs bosranden en tussen de velden met
mooie uitzichten over biologische akkers in het glooiende landschap. We komen aan de
rand van de recreatieplas Stroombroek en Het Land van Jan Klaassen voor de
liefhebbers. Op het laatste deel van de wandeling verandert het perspectief naar zicht op
een meer traditioneel boerenland rond Kilder en Braamt met op de achtergrond steeds de
heuvels van het Bergherbos. En we prijzen ons gelukkig dat Natuurmonumenten hier
akkerranden vol met bloemen heeft aangelegd, 'een paradijs voor de patrijs' volgens de
borden. Even voor het eind komen we langs boerderij 't Loo dat nog bij landgoed Huis 't
Bergh hoort. We lopen over de voormalige oprijlaan naar het inmiddels verdwenen
kasteel Oploo, nu nog steeds een majestueuze bomenlaan en feest voor de wandelaar.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats Bij Kobus loop je terug naar de weg, oversteken en rechtsaf
langs hotel De Uitkijk in de richting van de rotonde. (Vanaf de bushalte loop je in de
richting van Bij Kobus.) Na het bord 'einde Zeddam' bij de rotonde linksaf over het
fietspad. Je neemt alweer snel de eerste klinkerweg scherp naar links, Koningsstraat. Die
gaat bij nummer 11 over in een halfverharde weg. Langs een houten hek aan je
rechterhand en dan neem je het eerste grassige pad naar rechts, licht omhoog. Pad van
links negeren en op driesprong bij bord 'Bergherbos' rechtsaf, een smaller paadje. Het
paadje gaat het bos in. Direct in het bos neem je het eerste paadje linksaf, diverse
markeringen. Het loopt in de bosrand en buigt naar rechts. Daarna op een driesprong bij
diverse markeringen linksaf. Je loopt dan tussen de velden.
2. Aan de rand van het open veld ga je rechtsaf, een smal paadje. Dit paadje gaat het
bos in en blijf je met bochten volgen tot je uitkomt op een breder bospad. Hier ga je
linksaf. Op de eerste kruising met een breed pad rechtdoor. Nu zijpaden negeren. Je
passeert aan je linkerhand in het bos de Kraamkuil. Opnieuw zijpaden negeren.
Doorlopen tot je uitkomt op een breder bospad met voor je een dichtgegooid pad. Hier ga
je rechtsaf. Dit stijgende pad steeds blijven volgen. Verderop een pad scherp van links
negeren. Doorlopen tot de eerste grote kruising met diverse markeringen en keuzepunt
R27. Hier linksaf.
3. Op een kruising bij R61 en een LAW-wegwijzer rechtsaf. Direct het eerste pad naar
links negeren. Je neemt nu het tweede pad naar links. Dan heb je aan je rechterhand een
jonger naaldbomenbos. Je neemt het eerste pad naar rechts, een smaller paadje.
Diverse keren op en af. Je komt uit in de bocht van een ander pad. Hier links aanhouden
en direct daarna op een Y-splitsing ook links aanhouden. Dit paadje loopt door een
donker dennenbos. Nu op een kruising met een breder pad en bij een paaltje van de
Keurvorstenheuvel rechtdoor het smalle paadje vervolgen. Op een kruising rechtdoor,
een breder pad dat gaat dalen. Op een kruising met een smaller paadje rechtdoor, verder
naar beneden. Doorlopen tot een kruising even voor het eind van het bos.
4. Hier rechtsaf. Dit pad blijven volgen tot je uitkomt bij een paaltje van het ruiternetwerk
met aan de andere kant nummer 11. Hier op de driesprong linksaf richting nummer 15. Je
loopt het bos uit. Je passeert een bankje aan je rechterhand en je komt op een vijfsprong
bij R 76. Hier ga je linksaf langs de bosrand. Dit pad volgen tot het eind. Daar ga je
linksaf. Ook dit pad uitlopen tot je uitkomt op een andere brede zandweg (Lage
Eltenseweg). Hier ga je rechtsaf. Je loopt tussen de velden. Even een stukje door het bos
en dan weer tussen de velden. Op een kruising rechtdoor langs een boerderij aan je
linkerhand. Je loopt dan langs de bosrand. Op de hoek van het bos rechtsaf tussen
houten palen door langs een bordje 'Bergherbos', een grassig pad opnieuw langs de
bosrand. Op een kruising linksaf verder langs de bosrand. Doorlopen tot je uitkomt op
een pad met aan je linkerhand een slagboom en een kleine parkeerplaats.

5. Hier rechtsaf opnieuw langs de bosrand. Pad gaat het bos in. Aan het eind linksaf.
Alweer snel het bos uit en verder langs de bosrand. Je passeert een bankje aan je
linkerhand, dan Hoge Eltenseweg. Deze weg blijven volgen tot een drukke weg. Hier
oversteken en rechtdoor, een smal paadje tussen de velden. Een pad naar rechts
negeren en doorlopen tot je uitkomt een brede halfverharde weg. Hier rechtsaf langs
huisnummer 2 aan je rechterhand. Op een kruising rechtsaf, halfverharde Korenweg. Na
huisnummer 2 op een driesprong rechtsaf. Alweer snel na de huisnummer 9-11 neem je
het eerste brede pad naar links tussen de velden. Verderop een graspad. Je komt uit bij
een asfaltweg.
6. Vlak daarvoor scherp naar rechts in omgekeerde richting, ook een halfverharde weg.
Doorlopen tot een vijfsprong en rechtdoor langs een bordje 'Landgoed Huis Bergh'. Een
pad naar links negeren en doorlopen tot een asfaltweg. Hier oversteken, even naar rechts
en direct weer linksaf langs een bord van Natuurmonumenten. Bij de parkeerplaats
rechtdoor tussen houten paaltjes door, een eikenlaan licht omhoog. Je komt op een
splitsing en gaat linksaf, een smal paadje langs een rij bomen aan je linkerhand. Even
verder loop je tussen de velden. Op een kruising rechtdoor. Op een driesprong bij de
bosrand rechtdoor, langs de bosrand. Doorlopen tot het eind.
7. Hier linksaf in de richting van de weg. Weg oversteken en rechtdoor, halfverharde
Korteweg. Aan het eind rechtsaf. Op een kruising linksaf, Schepersweg. Aan het eind op
een driesprong rechtsaf, Korenveld. Deze weg uitlopen tot de verkeersweg. Hier rechtsaf
over het fietspad. Bij de rotonde rechtdoor. Je loopt Zeddam binnen en je bent weer terug
Bij Kobus, voor de bushaltes nog een rechtdoor.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Bij Kobus, Kilderseweg 18, 7038 EH Zeddam.
Parkeren
Parkeerplaats Bij Kobus. Aan de rand van het Bergherbos zijn ook nog twee andere
parkeerplaatsen te vinden, zie de kaart.
Openbaar vervoer
Bushalte Kilderseweg, lijn 24 van/naar station Doetinchem.
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
Startpunt Bij Kobus is een restaurant, in het weekend open vanaf 12.00 uur en
doordeweeks vanaf 16.00, http://www.bijkobus.nl/. Even verder Zeddam in diverse
horecagelegenheden.
Onderweg een stukje van de route af bij Landal Stroombroek snackshop De Smulgaard
en in Braamt 't Witte Huus, http://twittehuus.nl/ en Auberge Graaf Hendrik,
http://www.graaf-hendrik.nl/eten en Recreatie Te Boomsgoed,
https://www.teboomsgoed.nl/.
Percentage verhard-onverhard
2%-98%

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-zeddam/17382/ . 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

