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Varsseveld: Idinkbos en Hoenderbos 

Rondwandeling 19 km ten zuiden Varsseveld vanaf station 
 
U wandelt vanaf het station over het afwisselende platteland ten zuiden van Varsseveld. Onderweg 
passeert u enkele onlangs weer geopende kerkepaden (Welsinkpad en De Schothorst). Verder komt u 
door het afwisselende Idinkbos en het Hoenderbos. Na ruim 10 km kunt u uitrusten in café-
restaurant De Ballonnerie. Buiten de bossen komt u langs veel zandwegen, meestal omzoomd door 
bomen. Het slot van de wandeling gaat langs enkele bezienswaardigheden in Varsseveld (molen De 
Engel en museumboerderij Het Hofshuus). In het centrum van het dorp vindt u de Laurentiuskerk 
met de omringende horeca. 
 
LA= linksaf/RA=rechtsaf/RD=rechtdoor. 
 
1. Ga bij het station direct LA over een klinkerweg vlak naast de spoorlijn. Bij de eerste 
spoorwegovergang LA en spoor oversteken. Daarna RD gaan over een weg met schietbaan en 
voetbalveld aan de linkerhand. Na een paar honderd meter LA een smal fietspad inslaan. Dit komt 
uit op een asfaltweg: Harterinkdijk. Op die weg RA. Een paar honderd meter verderop maakt de 
asfaltweg een bocht naar rechts. In die bocht gaat een zandweg RD (Sesinkvloedstraat). Deze weg 
uitlopen tot de Sinderenseweg met fietspad. Op het fietspad RA tot je aan de linkerkant een kerk 
ziet (Keurhorsterkerk). Daar sla je RA een in het begin geasfalteerde zandweg in (Wissinklaan). 
Zandweg uitlopen tot de asfaltweg die ook Wissinklaan heet. Hier RA, en een paar honderd meter 
verderop over een bruggetje RA een zandpad in (Welsinkpad). 
 
2.Je loopt nu het Welsinkpad helemaal uit. Daarbij sla je een afslag op een zandpad naar rechts 
over. Op de tweede afslag bij een bankje RA, en dan kom je snel weer op de geasfalteerde 
Harterinkdijk. Die steek je RD over en je gaat een ander zandpad in (Schothorst). Dit pad maakt 
vlak voor het Idinkbos een bocht naar links en leidt dan het bos in. Daar neem je eerste afslag LA. 
Dit is een zandweg en later een kronkelend zandpad dat om de boerderij Idink leidt. Je komt uit op 
een grote zandweg die Varsseveld en Silvolde verbindt. Daar ga je RA en vervolgens neem je de 
eerste weg LA bij de ANWB-paddestoel. Dit is een bosweg met na 500 m een open stuk aan de 
linkerkant. Als je geluk hebt grazen daar reeën. Na dat open stuk sla je RA een klein paadje in dat 
langs de akker leidt. Je komt uit bij de inrit van een huis. Daar ga je heel even LA en dan direct RA 
het bos weer in langs een slagboom. Direct daarna weer RA een bospad in dat naar een weiland 
loopt. Voor het weiland LA slaan en het grenspad volgen tot je weer LA kunt slaan. Daar kom je 
weer op een verharde weg; de Koninksweg. Daar sla je RA en even later LA de Nibbelinklaan in. 
Doorlopen tot de spoorlijn. Vlak voor de spoorlijn is er het café/restaurant “De Ballonerie”. De 
naam geeft al aan dat je daar ook ballonvaarttochten kunt maken. 
 
3.Vervolgens de spoorlijn oversteken en asfaltweggetje LA inslaan (ook Nibbelinklaan). Aan het eind 
steek je de drukke Terborgseweg over en gaat op de ventweg LA tot aan de Toldijk. Daar ga je RA 
tot aan het bos aan de linkerkant (Hoenderbos). Bij de slagboom LA het bos in. Dit is een graspad 
vlakbij de grens van het bos. Alle afslagen negeren en rechtdoor doorlopen tot het eind van het bos. 
Vlak voor de sloot ga je even LA 100 m tussen de bomen door. Doorlopen tot de bosrand. Daar zie je 
een dammetje in de sloot dat je kunt oversteken naar de verharde weg (Kersendijk). Daar sla je RA 
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 weer op de Toldijk 
uitkomt. (Mensen die 1,5 km willen afsnijden kunnen voor de ingang van het Hoenderbos RD hun 
weg vervolgen over de Toldijk; maar dan missen ze wel een interessant traject). 
 
4.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. Die steek je iets schuin RD over naar een paadje tussen twee bomenrijen (Rusthuispad). 
Dit pad maakt een bocht naar rechts en gaat bij de bebouwde kom van Varsseveld over in een 
asfaltpad. 
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Het pad helemaal uitlopen tot de Doetinchemseweg. Daar RA en doorlopen tot het centrum van het 
dorp ( de piramide bij de kerk). Rondom de kerk zijn diverse horecagelegenheden.  
 
5.Daar even LA het Kerkplein in en direct weer LA de Karel Doormanstraat in. Je kunt bij de kerk 
ook RA gaan de Spoorstraat in die direct naar het station leidt. Dat scheelt 3 km lopen, maar dan 
mis je enkele hoogtepunten van Varsseveld.  
Aan het eind van de K. Doormanstraat RD zandpad in dat leidt naar het Hiddinkbos. Dit pad passeert 
een afslag naar een boerderij en via de ronde weg door het bos kom je uit op de Hiddinkweg. Op die 
weg even RA en vervolgens LA de Spanjerweg in; een kronkelend asfaltwegje langs boerderijen dat 
uitkomt op de Lichtenvoordseweg. Aan de rechterkant uitzicht op molen De Engel (zaterdag’s 
geopend). Op de Lichtenvoordse weg LA en direct RA de Leemscherweg in. Na een paar honderd 
meter RA een pad in naar de museumboerderij Het Hofshuus (Openingstijden: In de zomer van 26 
juni t/m 12 september: Woensdag en zaterdag van 13.30 - 17.00 uur.). Tussen de boerderij en de 
daar vlakbij staande Geessinkschuur via een klein paadje RD tot je op een geasfalteerd fietspad 
komt (Hofspad). Daar ga je RA en volgt dit bochtige pad langs de rand van de nieuwbouw tot je op 
een klinkerweg komt (Hofskampweg) . Daar ga je LA. Deze weg uitlopen tot de Dames Jolinkweg 
(uitvalsweg naar Aalten). Deze weg RD oversteken en verder via het Wethouder Harteminkpad. Dit 
pad kruist de Burgermeester van de Zandestraat (weg naar Sinderen) en komt uit op de Spoorstraat 
(uitvalsweg naar Terborg).  Daar LA en de spoorstraat uitlopen tot een driesprong. Daar ga je LA. Je 
kunt het station al zien liggen. 
 
 
 
Harry Wisselink, december 2011 
 
 
Deze routebeschrijving en bijbehorende kaart vindt u op Wandelzoekpagina 
(www.wandelzoekpagina.nl). 
 


