
 

GPS-WANDELROUTE LANGS DE KERKEPADEN VAN BELTRUM                        22 KM  

 
Natuurkampeerterrein ’t Scharvelt, 

Wolinkweg 43 7273 SL Haarlo - 0545-261 308 mobiel 06 4651 3026 

NAAM VAN DE ROUTE:    Een wandeling over Kerkepaden Beltrum 
SOORT ROUTE:    GPS-wandelroute 
LENGTE VAN DE ROUTE:   22 km (er is ook een kortere variant van 14 km)  
STARTCOÖRDINAAT:   N 52 06.037 E 006 34.088 (vanaf ’t Scharvelt rechtsaf) 
AANTAL TRACKPOINTS:   156 
AANTAL WAYPOINTS:   6 
      01 Startpunt/Eindpunt  
      02 Leerinkbeek (zie info) 
      03 kerkepad naar Beltrum (zie info) 
      04 het dorp Beltrum met horeca 
      05 het riviertje de Slinge (zie info) 
      06 natuurgebied De Waterster 
 
Bij deze wandeling hoort een kaartje waarop de belangrijkste punten op de route met nummers staan 

aangegeven. Van sommige van deze routepunten vindt u hieronder nadere informatie Deze wandeling is 

met zorg samengesteld en wordt regelmatig gecontroleerd. Mochten er toch onvolkomenheden in de route 

zitten dan verzoeken wij u vriendelijk deze even te melden aan Jannie Nijhuis op ’t Scharvelt. Alle informatie 

bij deze wandeling is ontleend aan Wikipedia, de vrije encyclopedie 

WIJ WENSEN U EEN HELE FIJNE WANDELING 
 

N.B. Er is van deze wandeling ook een kortere variant van 14 km . 
Deze langere route bewandelt wat meer kerkepaden rond het dorpje Beltrum dan de 
kortere variant. Deze route loopt ook langs  het natuurgebied Leerinkbeek.  Verder komt u  
door het natuurgebied Kooierveld en langs natuurgebied De Waterster. De kerkepaden zijn 
de laatste jaren in hun oude glorie hersteld en maken deel uit van het Achterhoekse 
wandelnetwerk. De Leerinkbeek is verbonden door middel van  een ecologische 
verbindingszone met het Zwillbrockervenn (zie wandeling in deze map) en de Kleine Akker 
voor de waterberging in natte tijden en het vasthouden van water. Ook zorgt deze 
verbindingszone er voor dat flora en fauna zijn over een groter gebied kunnen verspreiden. 
De omgeving van het dorpje Beltrum kenmerkt zich door rust,  natuurschoon en 
verschillende agrarische activiteiten. 
 
 
 
 
 



 
 

INFO bij routepunt 02 over de LEERINKBEEK 
Langs de beken in de Achterhoek duiken de laatste jaren 
steeds meer zeldzame tot zeer zeldzame planten op. Met 
name langs de Groenlose Slinge (die N om Groenlo heen 
loopt) en de Leerinkbeek (N van Groenlo) zijn veel 
planten gevonden die al tientallen jaren niet meer in het 
gebied voorkwamen. De planten vooral terug-gekeerd 
zijn op plekken waar de zwarte teelaarde is weggehaald. 
Oude zaden konden daardoor weer ontkiemen. Langs de 
Leerinkbeek zijn de reuzenpaardenstaart, Duits viltkruid, 
het heide-melkviooltje, platte bies, klimopwaterranonkel 
en draadrus terug.  
De Leerinkbeek is verbonden door middel van  een 
ecologische verbindingszone met het Zwillbrockerven en 

de Kleine Akker voor de waterberging in natte tijden en het vasthouden van water. Door deze ecologische 
verbindingszone kan de flora en fauna zich ook over een groter gebied verspreiden. Het beekje mondt uit 
in de Berkel, die zijn water weer brengt naar de IJssel.  
 

INFO bij routepunt 03 OVER KERKEPADEN…… 
Omdat men in voorgaande eeuwen vaak flinke afstanden moest overbruggen om 
bij een kerk te komen, vaak twee keer per dag en omdat bovendien veel 
rechtstreekse wegen niet bestonden, liep men binnendoor: over weilanden, langs 
slootjes, over bruggetjes, door bossen. Hierbij liep men noodgedwongen over de 
grond van de buren, maar iedereen kreeg recht van overpad. Zo ontstond een 
groot netwerk van vele kerkepaden.  Veel van deze oude kerkepaden zijn 
inmiddels verdwenen. Er werden meer katholieke kerken gebouwd.  Ook werden 
de doorgaande wegen steeds beter begaanbaar. Met de ruilverkaveling in de jaren 
’70 verdwenen de laatste kerkepaden, samen met vele houtwallen en drinkpoelen 
voor het vee. Daardoor raakten kerkepaden langzaam in de vergetelheid. In vele 
gebieden in de Achterhoek zijn deze kerkepaden echter weer in ere hersteld, vaak 

door groepen vrijwilligers, zoals rond Beltrum waar men het Möllepad, Austepad, het Sonderspad of het 
Slingepad weer op de kaart zette.  De kerkepaden Beltrum worden door vrijwilligers onderhouden. 
 

INFO bij routepunt 05  DE GROENLOSE SLINGE 

De Groenlose Slinge (kort: Slinge) is een laaglandbeek die ontspringt 
achter Winterswijk. Zoals de naam aangeeft loopt de beek langs 
Groenlo en mondt tussen Lochem en Borculo uit in de Berkel. De 
Groenlose Slinge heeft niet altijd dezelfde loop gehad. Zo was het een 
meanderend riviertje dat in vroeger tijden Slinck of Slingen heette, en 
door de stadsgracht van de vestingstad Groenlo liep. Later is hij 
verlegd langs het noorden van Groenlo en in de 20e eeuw is hij 
grotendeels gekanaliseerd (bochten recht getrokken) voor een 
efficiëntere waterafvoer. De Groenlose Slinge heeft ook een zuidelijke 

tak die uit Duitsland komt en bij Winterswijk Nederland binnen stroomt, de Ratumse Beek. Door het 
Waterschap Rijn en IJssel is de Groenlose Slinge aangemerkt als Ecologische Verbindingszone. Om de 
Groenlose Slinge deze functie weer terug te geven, alsmede de beek weer een fraai en natuurlijk karakter 
te geven, is in 1998 begonnen met beekherstel. De Slinge krijgt weer een meanderend karakter, met brede 
uitstroomgebieden. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beek_(stroom)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winterswijk_(plaats)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groenlo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lochem_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Borculo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Berkel_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meander_(waterloop)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vestingstad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ratumse_Beek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschap_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie

