
Parkeren: maak gebruik van de parkeerplaats nabij 
de rotonde aan de Stikkenweg in Zelhem.
Openbaar vervoer: buslijn Doetinchem-Borculo 
(lijn23); halte Zelhem-Stikkenweg.

Looproute naar beginpunt zandpadenroute:
1. Loop aan de linkerkant van de Stikkenweg tot  
 aan de kruising met de Nijverheidsweg. 
2. Ga hier rechts af; u passeert Scheffer Keukens  
 en (het gebouw en de parkeerplaats van)  
 Staatsbosbeheer.
3. Hier start de zandpadenroute. 

Sponsors:

Wij zijn onze sponsors zeer erkentelijk voor hun 
bijdragen, welke de ontwikkeling van deze route 
mede hebben mogelijk gemaakt.

STICHTING ACHTERHOEK WEER MOOI (STAM)
www.achterhoekweermooi.nl

De Stichting Achterhoek weer Mooi (StAM) hoopt 
dat u, net als wij, van dit prachtige landschap heeft 
genoten en een goede indruk heeft gekregen van 
de Heidenhoek en zijn mooie zandwegen en van 
hoe de mensen hier vroeger in een kleine 
gemeenschap hebben geleefd.

Bezoek onze website: www.achterhoekweermooi.nl  
om de bijbehorende verhalen te lezen en foto’s 
van vroeger te bekijken. Ook kunt u de route en 
of verhalen, almede de zandwegen-route app 
downloaden.

De Stichting Achterhoek weer Mooi (StAM) schenkt 
aandacht aan de kwaliteit van het cultuurlandschap 
in de Achterhoek. 
Zij werkt hierbij volgens de denklijn van de 
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.
Naast een bestuur en een team van adviseurs kent 
de stichting actieve werkgroepen met vrijwilligers 
die zich inzetten voor behoud en herstel van het 
landschap. StAM heeft een groot aantal ideeën en 
plannen, zoals: • Herstel van coulissenlandschappen 
met gebruik van historische kaarten • Bescherming 
en herstel van vervallen landschapselementen/-
monumenten • Akker- en weidevogels en 
veldbloemen weer kansen bieden • Herstel van 
natuurlijke, kronkelende beken • Herstel van oude 
wandelpaden (zoals kerkepaden). 

Horeca vindt u op 500 meter lopen vanaf de 
parkeerplaats over de Doetinchemseweg richting 
centrum. Onderweg vindt u geen horeca.

Tapperij en Eeterij de Smoks, Markt 23 Zelhem

Eetcafé De Groes, Stationsstraat 2 Zelhem

Het Witte Paard, Ruurloseweg 1 Zelhem

Ellens Restaurant, Burg. Rijpstrastraat 10 Zelhem

De Chinese Muur, Smitsstraat 2 Zelhem
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De Stichting Achterhoek weer Mooi (StAM) heeft 
voor u een unieke zandwegen route uitgezet, welke 
u vanaf de rand van Zelhem voert naar het 
buitengebied. Onderweg reist u terug in de tijd naar 
de vijftiger jaren van de vorige eeuw en ziet u 
sporen uit het verleden. U kunt lezen over en kijken 
naar foto’s van bewoners en voormalige bewoners 
en beleeft hoe het hier was net voor, gedurende en 
na de tweede wereldoorlog.

Deze verhalen zijn opgetekend door de Werkgroep 
Oral History en streekidentiteit van de Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland en zijn door StAM 
bewerkt voor de wandelroute.
Beleef dit unieke gebied in een stevige maar mooie 
wandelroute van circa twee uur, vol met mooie 
natuur en cultuur.
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ROuTEbESCHRIjvING
Het startpunt van de route ligt aan de rand van 
Zelhem. Parkeren kunt u in de buurt.

Startpositie: loop de Barinkweg in bij het kantoor 
van Staatsbosbeheer.

Neem het eerste pad links. Loop over een smal 
zandpad tussen twee akkers.

Aan het einde van dit pad gaat u links en meteen 
weer rechts: de Brunsveldweg op.

Ga nu de eerste weg rechtsaf: de Priesterinkdijk op 
(een stukje verharde weg).

Steek nu de Vloedweg over en ga hier rechtdoor, 
de zandweg in (met bord verboden voor auto’s en 
motoren). Dit is een eigenweg. De weg is het 
verlengde van de Priesterinkdijk en maakt 
onderdeel uit van het Pieterpad.
    
Op de T splitsing gaat u linksaf: de Garvelinkweg op.

Hier ziet u het voormalige boerderijmuseum 
„TENK” (huisnummer 8). Nu gaat u hier rechtsaf 
de “Gruuneweg” op. Deze „Gruuneweg” is een 
half verharde zandweg met gravel laag zonder een 
officiële naam.

Op de T splitsing met de verharde weg gaat u 
linksaf de Heidenhoekweg op. 
Gevaarlijk punt: LET OP HET VERKEER HIER.

Na circa 50 meter gaat u rechtsaf het 
Kolkstroeterpad op.

U volgt het Kolkstroeterpad en steekt de 
Schovenweg over, gaat dan via een klaphek verder.

U gaat rechtdoor en steekt de Stadsedijk over en 
komt aan in de buurtschap IJzevoorde.

Neem in IJzevoorde vanaf het Kolkstroeterpad bij 
het kruispunt van de zandpaden het eerste pad 
linksaf en loop een eigenweg in. U loopt nu over 
een zogenaamde „greshegge” ofwel grasweg.

Neem nu het eerste zandpad links. Iets verder op 
ziet u groene kippenschuren.

U komt aan op een verharde weg, de Stadsedijk, en 
gaat rechtsaf. 

Daarna meteen weer linksaf: de Heidenhoekweg op.

Ga nu meteen weer linksaf: de Schovenweg op. Dit 
is een zandweg met een verhard fietspad.

De kruising met de Lageweg steekt u over en loopt 
verder de Schovenweg af tot u bij een zessprong 
komt.

U komt bij een zessprong. De eerste afslag rechts 
bestaat uit twee zandpaden in een V vorm. Neem 
het meest linkse pad (aan de linkerkant van deze 
zandweg ziet u een grote boerderij liggen in het 
veld). Dit is het laatste zandpad rechts net voor de 
Terborgseweg.

Voor de tweede keer kruist de route de 
Heidenhoekse Vloed. Volg verder de klinkerweg. 
Rechts ligt hier een mooie kikkerpoel, waar u met 
een beetje geluk zelfs de boomkikker kunt horen 
of zien.

U steekt hier de Heidenhoekweg over en volgt de 
Vloedweg (rechtdoor het zandpad in; het zandpad 
begint met een bord verboden voor auto’s en 
motoren).

Bij het kruispunt van zandwegen gaat u linksaf: de 
Barinkweg in.

U loopt nu verder rechtdoor de Barinkweg af en 
komt weer uit op het beginpunt van deze 
wandeling.
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