GPS-WANDELROUTE GEESTEREN, BEEKVLIET & GALGENVELD

23 KM

Natuurkampeerterrein ’t Scharvelt,
Wolinkweg 43 7273 SL Haarlo - 0545-261 308 mobiel 06 4651 3026

NAAM VAN DE ROUTE:
SOORT ROUTE:
LENGTE VAN DE ROUTE:
STARTCOÖRDINAAT:
AANTAL TRACKPOINTS:
AANTAL WAYPOINTS:

Geesteren, Beekvliet, Galgenveld
GPS-wandelroute
22 km
N 52 06.037 E 006 34.088 (vanaf ’t Scharvelt rechtsaf)
326
10
01 Startpunt/Eindpunt
02 Hambroekplas recreatie (zie info)
03 rivier de Berkel (zie info)
04 kerk in Geesteren
05 molen “de Ster”
06 rivier de Slinge (zie info)
07 landgoed “Beekvliet”(zie info)
08 museum Lebbenbrugge
09 pad naar het Galgenveld
10. op het Galgenveld

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
Deze mooie wandeling laat de Achterhoek zien op z’n mooist. U wandelt langs het
recreatiegebied Hambroekplas met veel water en een strandje, u ziet een deel van de
Berkel en de Slinge door het landschap stromen en u kunt een molen bezoeken, evenals
een boerderij-museum (koffie) . U loopt over één van de vele landgoederen van de
Achterhoek, kunt een Galgenveld bezoeken waar vroeger “criminelen” werden opgehangen
en ondertussen komt u ook nog door veel natuur. En overal zijn er rustplekjes.

INFO bij routepunt 02 Hambroekplas
In de prachtige Achterhoek, waar het heerlijk wandelen en fietsen is langs uitgestrekte velden en dichte
bossen, ligt het stadje Borculo. En naast dit stadje ligt recreatiegebied Hambroekplas, een bijzonder
recreatiegebied waar heel Borculo, maar ook de wijde omgeving naar toe trekt wanneer het kwik de
twintig graden aantikt. En wie er wel eens geweest is begrijpt waarom de Hambroekplas zo populair is
wanneer het ook maar even warmer wordt. Dit kleinschalige gebied biedt immers voor ieder wat wils. Of
het nu gaat om zonnen, of om vissen, kanoën of lekker zwemmen, alles is hier mogelijk. En voor de
kinderen is er hier eveneens voldoende te beleven, ook buiten het water, want een groot aantal
uitdagende speeltoestellen maken dat zij hier hun energie prima kwijt kunnen

INFO bij routepunt 03 DE RIVIER BERKEL
De Berkel is een rivier
die in de stad Billerbeck in
Duitsland ontspringt, in Nederland door de Achter-hoek stroomt
en bij Zutphen in de IJssel uitmondt. Onderweg stromen er
andere riviertjes en beekjes in de Berkel. De totale lengte is 110
km. Het grootste deel van de
Berkel is gekanaliseerd
(rechtgetrokken), om grote overstromingen, zoals die in 1947 te
voorkomen. (zie youtube) De kanalisatie van de Berkel heeft de
natuur beïnvloed. Door het plaatsen van de stuwen zijn diverse
vissoorten verdwenen, zoals de kwabaal. Ook het maaien van de
oevers heeft een duidelijk effect gehad op het aantal planten en
dieren. De laatste jaren probeert men de natuur en de rivier
weer de ruimte te geven door minder te maaien, bochten terug te brengen en oude riviertakken open te
graven. Om vis weer de gelegenheid te geven de Berkel op te zwemmen is het de bedoeling dat alle
stuwen in de toekomst zijn voorzien van een vistrap. Deze komt u onderweg tegen. Tot eind 19e eeuw
werd de Berkel bevaren met berkelzompen, kleine vrachtschepen met een geringe diepgang. Totdat in de
regio spoorwegen en verharde doorgaande wegen werden aangelegd, was dit de belangrijkste vorm
van transport. Met het ontstaan van alternatieve transportmogelijkheden had het bevaarbaar houden van
de rivier geen prioriteit en ver-dwenen de zompen. In Borculo en Eibergen heeft een groep vrijwilligers
drie replica's gebouwd van een berkelzomp (De Jappe, De Snippe en De Fute).Daar kunt u nog een tochtje
mee maken. (zie www.stichtingberkelzomp.nl)

INFO bij routepunt 06 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.

INFO bij routepunt 07 Landgoed Beekvliet
Landgoed Beekvliet bestaat uit een combinatie van bos
en boerenland. Het 180 ha grote landgoed Beekvliet is
een hoevenlandschap met boerderijen, een
schaapskooi, landerijen, houtwallen, bos,
heiderestanten en schraalland. De vijf boerderijen in
Beekvliet hebben groene luiken met witte randen,
karakteristiek voor het landgoed. In het loofbos staan
veel oude zomereiken die rond 1840 zijn aangeplant.
Langs de laan naar huize Beekvliet staan zelfs enkele
oudere exemplaren. Het kampenlandschap met zijn
verspreid liggende boerderijen is hier na 1850
nauwelijks veranderd. Het huidige huis dateert van 1902
en is een opvolger van een huis uit 1840 waarvan het koetshuis nog bestaat. Het landgoed is vrij
toegankelijk. Staatsbosbeheer heeft in dit gebied één gemarkeerde wandelroute uitgezet. Misschien komt
u de eigenaar Edzard Gelderman nog wel tegen, die het 180 ha grote landgoed per fiets beheert.
Staatsbosbeheer heeft in dit gebied één gemarkeerde wandelroute uitgezet. Gehele jaar geopend.

INFO bij routepunt 09 - BOERDERIJMUSEUM DE LEBBENBRUGGE
U loopt langs museum “Lebbenbrugge”over de Lebbenbruggedijk. Dit is van oorsprong een oude
hessenweg die vroeger een verbinding vormde tussen de steden Zutphen, Deventer en Duitsland.
De boerderij, eens een jachthuis van de Heren van Borculo, was
tevens herberg, tolhuis en zelfs korte tijd een soort postkantoor. De
koop van deze boerderij had tot doel dat het nageslacht zich een
voorstelling kan maken van het leven en het bedrijf van de
boerenbevolking, zoals dat in het begin van de twintigste eeuw was.
Het museum is gelegen aan een oude Hessenweg, die destijds zo
druk werd bereden dat in 1679 door de Staten van Gelderland het
recht van tol heffen werd verleend. De weg werd voornamelijk
bereden door Duitse kooplieden, de zogenaamde Hessen, die hun
waren vanuit het Münsterland naar Zutphen transporteerden. De
Lebbenbrugge in Borculo is een uniek erfgoed. De afgelopen jaren is er veel opgeknapt. Zo zijn de schuur,
boomgaard, vruchtbomen, weefgetouw aangepast en hersteld. De expositie laat bijvoorbeeld zien hoe
men vroeger van roggezaad roggebrood maakte. In de ontvangstcentrum kunnen bezoekers een kopje
koffie drinken en natuur- en cultuurhistorische films bekijken. Voor meer informatie klik hier.

INFO bij routepunt 10 het Galgenveld
Tot 1795, en soms nog wel langer, hadden de steden buiten hun poorten een galgenveld. Dat was
vaak woeste grond op een goed zichtbare plaats langs een doorgaande weg, op een heuvel of aan een
rivier, zoals hier langs de Slinge. Woeste gronden werden wel geassocieerd met van god verlaten
gebieden, waar misdadigers en heidenen volgens de christenen thuishoorden. Een meer prozaïsche reden
is dat in het open veld de zichtbaarheid, en dus de afschrikkende werking, groter is. Van sommige
galgenvelden is bekend dat ze nooit gebruikt zijn, maar enkel een afschrikfunctie hadden
In veel gevallen werd de uitvoering van het doodvonnis niet op het galgenveld uitgevoerd. Dit gebeurde
vaak op een centrale plaats van de stad, waarbij de voltrekking in de openbaarheid gebeurde. Na de
executie werd het lijk op een horde, een soort slee van takken, naar het galgenveld gebracht en daar
opgehangen of op de radstake, een stevige meters hoge paal met bovenaan een horizontaal geplaatst wiel,
gelegd.

