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Lochemse Berg
DE WANDELING
Deze bergwandeling start in het gezellige centrum van Lochem. Dan gaat het langs
klassieke villa's, die de grandeur van honderd jaar her tonen. Over glooiende akkers op
de eng wandel je naar de voet van de berg. De klim naar de toren op de top over
onverharde bospaadjes is relaxed. Eenmaal uit het bos ontvouwt zich een wonderschoon
landschap van golvende akkers, bosjes, boerderijen en veldwegen.. Aan het eind van de
route krijg je de Paaschberg, een uitloper van de Lochemse Berg, er gratis bij. Een
ontspannen bergtochtje voor de landschapsgenieter.

versiedatum: 21-05-2019

Routebeschrijving
1. Vanaf keuzepunt M45 achter de kerk Molenstraat oversteken en RD, 't Ei. Tweemaal op
kruising RD; Gudulastraat wordt Tuinstraat. RD voorrangsweg oversteken, Kastanjelaan.
Op kruising bij kerk RA. Eerste LA, Haitsma Mulierlaan. Langs stenen bank, bocht naar
rechts en links. Vijver aan rechterzijde houden. Op keuzepunt M54 RD, Marinus
Naefflaan. In bocht naar rechts ga je RD, bij bordje doodlopende weg. Einde klinkerpad
RD, smal pad met hoge bomen (geel-rode markering). Tweemaal RD asfaltweg
oversteken. Bij einde beukenhaag op driesprong bij keuzepunt M61 RA.
2. Smal voetpad volgen, tweemaal een huis aan linkerzijde passeren en het pad naar rechts
volgen. Op asfaltweg RA en meteen LA, zandweg met fietspad. Op kruising bij keuzepunt
M17 LA. Op vijfsprong tweede weg RA (geel-rood gaat RD). Aan bosrand bij
toegangsbord Geldersch Landschap LA. Einde pad RA, breed bospad omhoog. Steeds
RD omhoog, zijpaden negeren. Op tweede kruising (ongeveer 50 m voorbij een kapvlakte
aan je linkerhand) RA, pad dat naar links buigt. Op volgende kruising LA. Daarna schuin
rechts aanhouden naar toren op top.
3. Eerste pad LA. Ter oriëntatie: met je rug naar ingang toren is dat het eerste pad LA.
Zijpaden negeren. Op kruising rechts aanhouden, een breed pad. Meteen op kruising bij
bankje haaks LA. Steeds RD, ook bij bankje en weiland aan je rechterhand. Op vijfsprong
tweede pad RA, open veld aan linkerzijde houden. Einde pad aan bosrand LA. Circa 50
m voorbij slagboom RA, klinkerweg volgen. Wordt onverhard pad. Einde pad, vóór Witte
Wijvenkuil, bij bankje RA . Even verder op driesprong bij keuzepunt M44 RD.
4. Beneden op driesprong RA, bordje Graafschapspad. Direct voorbij bosrand bij
afsluitboom eerste pad scherp LA, weiland en boerderij aan rechterhand houden. Einde
weiland voorbij slagboom op kruising RD, smal, slingerend bospad. Het pad buigt naar
rechts. Op kruising van bospaden LA richting Hotel De Lochemse Berg. Je komt uit op
het terras van het hotel.
5. Terras oversteken, langs voorzijde hotel en rechts houden, onverharde weg (niet naar
'Moestuin'). Aan het eind LA. Op verkeersweg RA, fietspad volgen. Bij wegwijzer 20402
LA de weg oversteken, fiets-/wandeloversteek. Aan overzijde LA tegelpad langs bushalte
'Dollehoedsdijk'. Voor hotelgebouw RA, asfalt. Op asfaltweg bij P-20403 RD richting
Vorden, Dollehoedsdijk. Na circa 350 m RA, zandweg, Loerhaze.
6. Steeds RD langs bosrand en boerderijen. Op kruising met Veenweg RD. Pad langs
bosrand blijven volgen. Aan het eind op schuine driesprong flauw RA, breed pad tussen
sportvelden volgen. Zandweg met fietspad oversteken en RD het linker pad kiezen. Op
kruising RD omhoog. Steeds RD en op splitsing links aanhouden. Voorbij bankje RD naar
de toren op de Paaschberg.
7. Watertoren aan rechterzijde passeren en RD, smal bospad. Aan het eind op klinkerweg
LA. De weg buigt naar rechts. Even verder LA klinkerweg (Molenbelt). Tegenover huisnr
24 LA voetpad volgen. Einde pad bij keuzepunt M79 RA, stoep langs doorgaande weg.
Bij verkeerslichten RD, Nieuwstad. Op kruising met Zuiderbleek RD, Smeestraat. Ga RD
voetgangersgebied op (Bierstraat) naar keuzepunt 45 bij de kerk.

Praktische informatie
Lengte
10,1 km
Startpunt
Lochem, Marktplein achterzijde St. Gudulakerk, wandelkeuzepunt 45
Parkeren
In centrum betaald parkeren, daarbuiten gratis
Openbaar vervoer
Station Lochem, aanloop 1 km: groene bordjes 'centrum' volgen naar Markt
Inkorten
Na 6 km bushalte Dollehoedsdijk: lijn 56 naar centrum Lochem of naar Deventer
Honden
Aangelijnd toegestaan
Eten en drinken
Diverse gelegenheden in Lochem.
Na 6 km hotel De Lochemse Berg, www.delochemseberg.nl
Even verder Bon'Aparte, www.hotelbonaparte.nl
Achtergrondinformatie
DE BERG
Boven op de Lochemse Berg staat een stenen uitzichttoren uit 1893. In die tijd groeide
Lochem uit tot een toeristenplaatsje, dat zijn charme ontleende aan de glooiende
omgeving. De Lochemse Berg is met zijn 50 meter de hoogste top in de vlakke
Achterhoek. De naam van de toren, Belvédère, moet je tegenwoordig met een korreltje
zout nemen, want de bomen eromheen reiken inmiddels hoger met hun kronen. Gelukkig
blijven er onderweg voldoende mooie doorkijkjes over. Wie voor het uitzicht gaat, kan de
zomermaanden beter mijden vanwege de maïs op de velden, die de vergezichten soms
letterlijk in de weg staat.

DE OMGEVING
Boeren ontgonnen de hellingen van de Lochemse Berg in de 19e eeuw tot bos en
bouwland. De berg veranderde in een afwisselend landschap van akkers, bossen en
weilanden. Lochem is een fraai oud stadje, dat in 1233 stadsrechten kreeg. Een eeuw
later werd het ommuurd. De muren zijn verdwenen, maar de stadsgracht ligt er nog
gedeeltelijk. Je komt er langs aan het eind van de tocht. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog,
in 1615, brandde Lochem vrijwel geheel af. Alleen de 14e-eeuwse St. Gudulakerk bleef
fier overeind. Wie per trein reist, passeert eerst de Berkel alvorens het centrum te

bereiken. Het is moeilijk voor te stellen dat dit riviertje in de 17e en 18e eeuw een
belangrijke handelsroute vormde tussen Duitsland en Nederland. Iets buiten Lochem ligt
havezate De Cloese uit 1520. 'Cloese' komt van 'clusa', dat 'kluis' betekent. Vroeger zou
hier een kluizenaar gewoond hebben. Nu verrijzen er appartementen voor de nieuwe
rijken.

HOOGTEPUNTWITTE WIEVEN
De diepe zandkuil die je onderweg passeert, staat plaatselijk bekend als de 'Witte
Wievenkuil'. Volgens de legende streden een arme boerenzoon en een rijke jongeling in
deze kuil met de Witte Wieven om de hand van een rijke boerendochter. De Witte
Wieven, die het kwaad bestreden en opkwamen voor de minder bedeelden,
achtervolgden hen. De arme boerenzoon vluchtte naar de bakkerij in Zwiep, waar de
boerendochter hem in de armen sloot.

Deze wandeling maakt deel uit van de serie wandelroutes ‘De mooiste bergwandelingen
van Nederland, 13 beklimmingen van 5 tot 15 km’. Prachtige vergezichten en
onverwachte kuitenbijters worden afgewisseld door lieflijk glooiende heuvels en steile
afdalingen. U vindt de routes verspreid over het land. Alle routes en teksten zijn
samengesteld door Rutger Burgers, Sietske de Vet en Rob Wolfs. Een geheel
vernieuwde en verbeterde uitgave van dit populaire wandelgidsje is in maart 2016
verschenen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. U kunt de gids verkrijgen via de
boekhandel of bestellen via www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

