
GPS-FIETSTOCHT langs de SLINGE en kerkepaden BELTRUM 

 
Natuurkampeerterrein ’t Scharvelt, 

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

NAAM VAN DE ROUTE:    Slinge en kerkepaden Beltrumroute.gpx 
SOORT ROUTE:    GPS-Fietsroute 
LENGTE VAN DE ROUTE:   ± 32 km  
STARTCOÖRDINAAT:   N 52 06.037 E 006 34.088 (vanaf ’t rechtsaf ) 
RIJRICHTING:    eerste deel vnl. zuid, daarna vnl. noord  
AANTAL TRACKPOINTS:   415 
AANTAL WAYPOINTS:   8 
      01 Startpunt/Eindpunt  
      02 uitkijktoren: mooi uitzicht over de omgeving  
      03 picknickplaats 
      04 Beltrum met horeca en oude stoommachine 
      05 supermarkt in Beltrum 
      06 De Slinge  
      07 afslag naar restaurant Mentink met speeltui 
      08 natuurgebied De Waterster 
HORECA     Verschillende gelegenheden in Beltrum 
      Restaurant Mentink bij punt 06   

Korte beschrijving van de route: 
De route begint bij de “uutblaostoafel”op ’t Scharvelt. Deze fietsroute is uitgezet rond het 
dorpje Beltrum, waar nieuwe kerkepaden zijn aangelegd.(zie info 1) Langs het riviertje de 
Slinge (zie info 2) in het buitengebied van Beltrum wisselen landbouwgronden, natuur-
reservaten, bossen en waterpartijen elkaar af. Hier kan men ongestoord genieten van het 
natuurschoon en de gemoedelijke sfeer.  De bewoners van deze streek  houden van 
erfgoed, de streektaal en tradities.    
Na ongeveer 6 km vanaf uw vertrekpunt fietst u, langs het Austepad,  door zo’n mooi stukje 
natuur met bij punt 02 een uitkijktorentje waar u een mooi uitzicht heeft over de 
omgeving.  Na vier km rijdt u bij punt 04 het dorpje Beltrum binnen waar u rechts op een 
plein de WITTE OLIFANT ziet staan, een voormalige stoommachine. In Beltrum vindt u 
horeca en een supermarkt. (punt 05) Vanaf punt 06 fietst u een stuk langs de Slinge. Aan 
het eind daarvan, bij punt 07 kunt u even van de route af om een bezoekje te brengen aan 
restaurant Mentink met speeltuin. Bij punt 08 komt u langs De Waterster, een beschermd 
stukje bos met een stervormig meertje.    

 
WIJ WENSEN U EEN HELE FIJNE TOCHT! 

 

 



INFO 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 kerkenpaden.  
Veel van deze oude kerkenpaden 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 kerkenpaden, samen met vele houtwallen en drinkpoelen voor 
het vee. Daardoor raakten kerkenpaden langzaam in de vergetelheid. In 
vele gebieden in de Achterhoek zijn deze kerkenpaden 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.   Na jaren 
plannen en voorbereiden opende Stichting Kerkepaden Beltrum in 2008 officieel haar 21 kilometer lange 
fiets- en wandeltraject. Nu toeren fietsers en lopen wandelaars langs fraaie boerderijen, nieuwe 
natuurgebieden en bossen rondom Beltrum. De kerkenpaden Beltrum worden door vrijwilligers 
onderhouden. 
Als men beide kanten van de paden maait, moeten er al 42 kilometer berm worden gedaan. Dat is van 
Beltrum tot Arnhem. Die klus wordt gemiddeld vier keer per jaar gedaan. Om de drie weken wordt er een 
ronde langs alle paden gemaakt. Om de fietsroute nog aantrekkelijker te maken heeft men picknicktafels 
en bankjes geplaatst en drie kikkerpoelen laten graven. Langs de traject hangen 49 nestkastjes.  Ruim 1100 
gezinnen uit Beltrum zijn donateur. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de paden.  
 

INFO 2 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. Sinds het 
vertrek van de Grolsch uit Groenlo in 2005, is het mogelijk om ook beekherstel ten noorden van Groenlo 
uit te voeren. 

 
 
 

Alle informatie voor deze fietstocht is ontleend aan Wikipedia, de vrije encyclopedie, tenzij ander vermeld. 
Deze fietsroute 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. 
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