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Doetinchem-Varsseveld 

Lijnwandeling 15 km van station naar station 
 
U wandelt vanaf het station Doetinchem via grotendeels onverharde wegen en paden over rustig en 
afwisselend platteland van het NS station Doetinchem naar het NS station Varsseveld. Onderweg 
passeert u het recreatiegebied Koekendaal en het bosgebied de Wrange bij Doetinchem. Bij 
Gaanderen volgt de route mooie bospaadjes over de rivierduinen van de Oude IJssel. Bij Terborg 
gaat het over bochtige onverharde verbindingswegen tussen de boerderijen. En naar Varsseveld 
komt u door de van een dubbele bomenrij voorziene Pellendijk die voor 50% onverhard is. Er is geen 
horeca op de route. Maar zowel bij Gaanderen als Terborg bestaat de mogelijkheid om enkele 
honderden meters extra te maken voor een kop koffie. 
 
 
LA= linksaf/RA=rechtsaf/RD=rechtdoor. 
 

1. Steek bij het station de grote naar Terborg over en sla LA de Spoorstraat in. Let op de geel-
oranje markering van het Graafschappad. Voorlopig kun die markering volgen. Na een 
kruising met spoorwegovergang RD fietspad volgen. Na 650 m kom je op een driesprong. 
Daar RD de Vijverweg die met een bocht naar rechts gaat. Aan het eind van die weg kom je 
bij het stadion van de superboeren (eredivisieclub De Graafschap) op de Lijsterbeslaan.  
Daar LA en na 350 m RA Kampstraat in. Dan vrijwel direct LA een bosweg in. Bij een 
slagboom RD langs de kinderboerderij (Koekendaalseweg). Na de kinderboerderij LA 
Wrangelaan. Je komt door een tunneltje onder de A18. Bij de Ooijmanlaan RD. Vlak daarna 
zie je aan de linkerkant een gebouwencomplex (De Ooijman). Op dit punt ga je de 
markering van het Graafschappad verlaten. 

2. Bij de Ooijman sla je RA een kronkelend bospad in. Vrij snel kom je op een viersprong van 
bospaden. Daar ga je LA een heuvelachtig pad in dat na een paar honderd meter RA gaat tot 
de spoorlijn. Daar LA. Verharde weg RD oversteken naar de Watertapweg . Je passeer de 
brug over de Bielheimerbeek. Daarna is er na een wit huis aan de rechterkant een 
heuvelachtig bos. Bij het begin van het bos RA bospad in. Verderop LA en RA langs 
sportvelden. Bij een openstuk met huis  (Hogeweg) RD. Na de passage van een school aan de 
linkerkant kom je op de Hoofdstraat in Gaanderen. Voor een kop koffie en het station van 
Gaanderen RA. De route gaat RD. 

3.  De Hoofdstraat oversteken naar de Warnerstraat. Na 100 m LA tussen twee betonnen palen 
door een klein zandpaadje in. Het pad buigt naar rechts en volgt de bosrand tot Kerkstraat. 
Daar RD de Steverinkstraat in. Na 50 m RA Tuinstraat. Dit is een onverhard kronkelend 
weggetje tussen de boerderijen door. Doorlopen tot klein verhard weggetje en RA. Na 100 
m is de weg weer onverhard. Bij een driesprong RD een weg in die een bocht naar links 
maakt. Als je daarna op een betonpad komt RA slaan. Dan kom je op de Voorbroek, een weg 
die naar rechts verhard is en naar links onverhard. Mensen die koffie willen of naar station 
Terborg kunnen hier RA.  

4. De route gaat LA. Je komt op een driesprong uit. Daar ga je LA de Pellendijk in. Deze weg is 
verhard op delen waar de aangrenzende boerderijen gebruik van maken. Grote delen van de 
route zijn onverhard. Na ruim 3 km kom je op de verharde Kersendijk. Daar sla je LA en 
loopt door tot een zandweg aan de rechterkant (Beukendijk). Op dat punt staat een bord 
voor de verkoop van de landgoederen Grote en Kleine Beer die daar kunnen worden 
gerealiseerd. Iets voor wandelaars met een wat dikkere portemonnaie. Hier RA slaan. In de 
Beukendijk loop je tot aan de rand van een klein bosje. Daar sla je RA een klein kronkelend 
bospad in dat op de Toldijk uitkomt.  

5. Op de Toldijk ga je dan RA tot aan de Spaanse laan (zandweg). Daar ga je LA. Die laan 
uitlopen tot de T-kruising met een andere zandweg (Schilderinklaan). Op deze weg LA. De 
weg gaat met een bocht naar rechts. Je passeert dan boerderij Schilderink, op welk punt de 
weg geasfalteerd is. Doorlopen tot de T-kruising met de geasfalteerde weg die ook 
Smoddedijk heet. Hier LA slaan en na een aantal meters RA een zandpad in . Dit heet nog 
steeds Smoddedijk. Halverwege gaat de zandweg over in  asfalt. Je komt uit op een 
volgende T-kruising met de ook geasfalteerde Tuitstraat. Daar RA en doorlopen tot de 
Terborgseweg. Daar LA de ventweg volgen over een paar honderd meter. Dan RA de 
Terborgseweg oversteken de Idinkweg in en direct voor de spoorwegovergang LA naar 
station Varsseveld. 
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De route kun je ook in omgekeerde richting lopen: 
 

Station Varsseveld naar station Doetinchem 
 

1. Bij station Varsseveld direct LA een klein weggetje in langs de spoorbaan. Aan het eind RA 
Idinkweg, de Terborgseweg oversteken, en LA de ventweg volgen tot de eerste weg RA 
Tuitstraat. Deze bochtige weg volgen tot de eerste weg LA Smoddedijk. Deze deels 
onverharde weg volgen tot de 2e afslag RA. Dit is een smal verhard weggetje dat ook 
Smoddedijk heet. Aan het eind van die weg LA de Schilderinklaan in en daarna de eerste 
weg RA Spaanselaan. Deze zandweg komt uit op de Toldijk. Daar ga je RA tot een klein 
bosje. 

2. Bij het bos LA een klein kronkelend bospad in dat uitkomt op de Beukendijk. Daar LA slaan  
tot de Kersendijk. Daar LA en doorlopen tot de eerste weg RA (Pellendijk). Deze weg is 
verhard op delen waar de aangrenzende boerderijen gebruik van maken. Op drie kruisingen 
met verharde wegen (de derde is de Keppelbroeksdijk)  RD gaan. Daarna kom je op een 
driesprong.  

3. Op de driesprong RA Voorbroek in. Na enkele honderden meters kom je op een andere 
driesprong. Daar neem je de middelste weg direct langs een boerderij. Op een daarna 
volgende splitsing RA. Na de passage van huizen rechts en links van de weg LA een graspad 
in dat overgaat in een zandweg en tussen de boerderijen door kronkelt. De weg komt uit op 
de Steverinkstraat. Daar LA . Na 100 m Kerkstraat oversteken naar paadje op de grens van 
bos en weiland. Aan het eind buigt dit pad naar links en komt uit op de Warnerstraat. Daar 
RA en na 100 m is de kruising met de Hoofdstraat van Gaanderen. 

4. De Hoofdstraat oversteken en RD een zandpad langs een school aan de rechterkant. Het pad 
komt uit bij een open stuk met huis (Hogeweg). Hier RD en het smalle bospad volgen langs 
de sportvelden. Dit pad gaat eerst LA en direct daarna RA. Het pad komt uit op de 
Watertapweg. Hier LA en de brug over de Bielheimerbeek passeren. Na een kruising vlak bij 
de spoorwegovergang RD een smal paadje in langs de spoorlijn. Na een paar honderd meter 
draait het pad RA het bos in en na 100 m weer LA. Dan rechtdoor lopen over een 
heuvelachtig pad tot aan een splitsing van paden. Hier RA, waarna je snel op de 
halfverharde Wrangeweg komt bij het gebouwencomplex De Ooijman.  

5. Bij de Ooijman LA en de Ooijmanlaan oversteken. Vanaf hier kun je desgewenst de geel-
oranje markering van het Graafschappad volgen tot het station van Doetinchem. 
De Wrangelaan komt na de passage van en tunneltje onder de A18 uit op de 
Koekendaalsweg bij de kinderboerderij. Hier RA en na het huis aan de rechterkant van de 
route LA. Je komt dan uit op de Lijsterbeslaan. Daar LA en 350 m die laan volgen. Dan RA 
Vijverweg. Deze weg gaat langs het stadion van de eredivisieclub de Graafschap. Aan het 
eind van de weg LA het fietspad op. Bij een kruising met een spoorwegovergang RD. Dit is 
de Spoorstraat die direct naar het station leidt. 

 
 

Harry Wisselink, februari 2012 
 

 

Deze routebeschrijving en bijbehorende kaart vindt u op Wandelzoekpagina 
(www.wandelzoekpagina.nl). 


