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Landgoed Beekvliet, Stelkampsveld, Slinge en Berkel
We maken een prachtige wandeling in het kleinschalige Achterhoekse coulisselandschap
bij Borculo. De route overlapt op een paar korte stukjes met Trage Tocht Beekvliet, maar
cirkelt er grotendeels om heen. Het is een aaneenschakeling van pareltjes van
landschappen en wandelpaden. Landgoed Beekvliet bestaat uit een afwisseling van
rabattenbosjes, akkers, weilanden, houtwallen, beekjes en boederijen met hooikappen en
schaapskooien. We lopen al snel langs de Slinge en zetten onszelf met het trekpontje
over. Een smal eikenlaantje brengt ons naar de buurtschap Heure met de dikste
fladderiep van Nederland. Op de brede graspaden langs de Berkel is het genieten van de
rust en de weidse uitzichten over het boerenland met verrassend veel heggen. Erve
Giegink is een mooi nieuw natuurgebied met vispassage langs de rivier. Bij de
samenvloeiing van Berkel en Slinge komen we in de buurt van Huize Beekvliet. Over
slingerende klinkerweggetjes, smalle bomenlanen en kronkelende voetpaadjes tussen de
velden wanen we ons hier ver weg van de hectiek van alledag. Het Stelkampsveld is een
gebied dat bestaat uit vennen omgeven door heide en natte schraallanden, die zich deels
hebben ontwikkeld tot orchideeënrijk blauwgrasland. Hier vinden werkzaamheden plaats
om de kwestbare natuur te behouden. Op het laatste deel van de wandeling maken we
nog een slinger langs de Slinge en als kers op de taart lopen we over een oude
Hessenweg langs museumboerderij de Lebbenbrugge, van mei tot en met oktober te
bezoeken.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats linksaf en op de kruising rechtsaf, brede zandweg met
fietspad. Je passeert 't Galgenveld aan je rechterhand. Op de driesprong bij P-21238/001
rechtdoor. Hierna neem je het eerste bospad rechtsaf langs een bordje 'Opengesteld'.
Even daarna linksaf tussen houten palen door en het brede bospad met bochten blijven
volgen. Op een kruising linksaf, een smaller paadje. Je komt uit op een breder pad en
gaat linksaf. Je hebt water van de Slinge aan je linkerhand. Meebuigen naar rechts en
langs een aanlegplaats. Langs een houten slagboom naar het trekpontje. Jezelf
overzetten en aan de overkant rechtsaf langs een blauwe bank en een smal bospaadje
volgen. Dit slingerpaadje komt uit op breed bospad met fietspad.
2. Hier rechtsaf en het brede bospad volgen. Even verder links aanhouden en langs een
bordje 'Beekvliet' van Natuurmonumenten. Je komt uit op asfalt bij boerderij Palsenborg.
Hier ga je rechtsaf de brug over en direct linksaf over gras langs de Slinge aan je
linkerhand. Dit volg je ruim 200 meter en dan even voor de weg rechtsaf omhoog, een
smal paadje. Direct meebuigen naar rechts in een bosrand. Dit smalle slingerpaadje
volgen tot je uitkomt op een klinkerweg, waar je linksaf gaat. Je passeert boerderij De
Prikke aan je linkerhand en je steekt de Barchemseweg over. Dan rechtdoor,
*Galgenveldsdijk, klinkerweg. Met de bocht mee naar rechts en dan verder over een
onverhard paadje aan de linkerkant van de weg. Je komt weer uit op de klinkerweg in
buurtschap Heure.
3. Daar ga je op de driesprong rechtsaf, een asfaltweg. Nu neem je na ruim 400 meter
de eerste klinkerweg linksaf, Elbrinksvonder. Ter hoogte van houten hekken ga je
rechtsaf langs de hekken, graspaadje. Een klein stukje rechtdoor langs water aan je
rechterhand en meebuigen naar links. Iets naar beneden en riet en water recht voor je.
Hier ga je linksaf over het gras. Nu water en rietkraag aan je rechterhand. Meebuigen
naar links in de richting van de ophaalbrug. Rechtsaf de brug over en direct rechtsaf en
links aanhouden over gras langs de Berkel. Je passeert een houten slagboom en vervolgt
het brede graspad langs het water. Doorlopen tot de eerstvolgende brug. Daar ga je
linksaf de brug over. Na de brug linksaf door metalen hek naast houten hekken landgoed
Erve Giegink op, een brede grasbaan. (Verboden voor honden.) Vlak voor houten hekken
rechts aanhouden. Je loopt dan door het gras langs een water aan je linkerhand.
Doorlopen tot hekken en een veerooster. Daar ga je over het veerooster of via metalen
hekjes en je vervolgt het graspad langs het water aan je linkerhand. Meebuigen naar
rechts.
4. Na de houten slagboom een halfverhard pad oversteken en rechtdoor opnieuw langs
een slagboom, het graspad met een bocht naar beneden vervolgen. Je volgt dan het
graspad langs de Berkel ca. 1,7 km tot de volgende brug. Op het laatste stuk een heg
aan je rechterhand. Aan het eind ga je linksaf de stuw over. Bij de klinkers linksaf,
halfverhard fietspaadje of onderlangs over gras langs de Slinge aan je linkerhand.
Verderop heb je zicht op Huize Beekvliet aan de linker overkant. Aan het eind bij de brug
op een klinkerweg rechtsaf. Op de driesprong met de klinkerweg meebuigen naar links.
Met de bocht mee naar rechts. Vóór boerderij Entel schuin linksaf, een onverhard paadje,
eikenlaantje tussen de velden. Verderop meebuigen naar rechts, een breder bospad
richting houten afsluitboom.

5. Je komt uit op een fietspad. Hier rechtsaf en direct rechts aanhouden, een onverhard
bospaadje. Je komt opnieuw uit op het fietspad en gaat rechtdoor. Brede beukenlaan
schuin naar rechts negeren en nog even rechtdoor over het fietspad. Dan neem je het
eerste asfaltpaadje linksaf en je steekt de weg over. Je volgt dan een brede grasweg
tussen de velden. Deze weg komt uit in de bocht van een asfaltweg bij een boerderij. Hier
oversteken en een brede halfverharde weg volgen. Langs een parkeerplaatsje aan je
linkerhand en rechtdoor langs een bordje 'Opengesteld', een brede onverharde weg. Je
neemt nu het tweede pad linksaf, een breed grassig pad langs de bosrand aan je
rechterhand. Op een driesprong met een breed pad naar links ga je verder rechtdoor. Je
passeert twee nieuwe boerderijen aan je linkerhand. Verderop een smaller paadje en een
pad naar rechts negeren.
6. Nu neem je na ruim 300 meter en even voor een brede zandweg met fietspad het
eerste paadje linksaf langs een bordje van Staatsbosbeheer 'Beekvliet'. Dit paadje met
bochten blijven volgen. Het paadje gaat naar beneden en daar ga je rechtsaf, een breder
pad. Je komt uit op een karrenspoor met klinkers met een boerderij en hooikappen aan je
linkerhand. Hier ga je rechtsaf. Nu neem je de eerste klinkerweg linksaf. Je loopt over het
erf van boerderij Menkveld met een rustplek. Gaat over in een halfverharde weg. Aan het
eind rechtsaf, een halfverharde eikenlaan. Let op, even voor de kruising rechtsaf, een
smal bospaadje. Meebuigen naar links en komt uit op brede zandweg met fietspad.
7. Hier ga je rechtsaf. Waar de brede zandweg met fietspad naar rechts buigt, ga je
linksaf. Een pad schuin naar links het bos in negeren. Je loopt langs de bosrand. Vlak
voor het eind van het bosje ga je linksaf, een smal paadje in de bosrand met aan je
rechterhand zicht op open veld. Je kruist een breder bospad en vervolgt het smalle
paadje rechtdoor. Tussen prikkeldraad door en naar beneden. Voor de Slinge linksaf over
gras. Verderop kun je hogerop lopen langs de bosrand richting brug. Bij de brede
halfverharde weg rechtsaf de brug over en rechtdoor langs museumboerderij De
Lebbenbrugge. Een pad naar links negeren en op de driesprong bij P-21238/001
rechtdoor, de Lebbenbruggedijk vervolgen. Nu de eerste weg linksaf, Galgenveldsdijk en
je bent weer terug bij de parkeerplaats. (Voor de bushalte vervolg je bij 1.)
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Parkeerplaats Galgenkamp bij de kruising Lebbenbruggedijk en Galgenveldsdijk, 7271
SB Borculo.
Openbaar vervoer
Bushalte De Prikke, lijn 56 van/naar station Deventer of busstation Borculo. Vanaf de
bushalte loop je naar de Galgenveldsdijk en zie verder bij * onder blokje 2.
Lengte van de wandeling
13 km
Horeca onderweg
Museumboerderij Lebbenbrugge, geopend van mei tot en met oktober, zie
https://www.lebbenbrugge.nl/
Percentage verhard-onverhard
15%-85%

Honden
Honden zijn verboden op landgoed Erve Giegink langs de oude zijarm van de Berkel.
Wandelaars met hond kunnen het rondje langs de Berkel daar overslaan. Zie de kaarten.

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-lebbenbrugge/18528/ . 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.

