
 

GPS-WANDELROUTE NAAR BORCULO AAN DE BERKEL                                    12 KM      

 
Natuurkampeerterrein ’t Scharvelt, 

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

NAAM VAN DE ROUTE:    Wandeling naar Borculo, museumstadje aan de Berkel 
SOORT ROUTE:    GPS-wandelroute 
LENGTE VAN DE ROUTE:   12 km  
STARTCOÖRDINAAT:   N 52 06.037 E 006 34.088 (vanaf ’t Scharvelt rechtsaf) 
AANTAL TRACKPOINTS:   251 
AANTAL WAYPOINTS:   9       
      01 Startpunt/Eindpunt  
      02 Het Hambroek: recreatiegebied (zie info) 
      03 Oude Berkeltak: vroegere loop van de rivier 
      04 Brandweermuseum met VVV (zie info) 
      05 Lunchroom De Heerlijkheid 
      06 N.H. Kerk  
      07 Watermolen (zie info) 
                08 Kristalmuseum (zie info) 
      09 Gemeentehuis  
 
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 wandeling brengt u naar het stadje Borculo met talloze winkels, leuke horeca en 
vooral een rijke geschiedenis. Via het recreatiegebied Hambroek wandelt u  langs de Berkel 
het stadje  in. De route loopt door de binnenstad van Borculo en komt langs verschillende 
musea. Borculo heeft leuke winkels en een gevarieerde horeca. Ook de Watermolen van 
Borculo is het bezichtigen waard.  Langs dezelfde route wandelt u weer terug naar ’t 
Scharvelt.  

 
 
 
 



 
INFO 1: Recreatiegebied “Het Hambroek” 

Een dagje uit voor jong en oud 
Vlakbij Borculo ligt recreatiegebied Hambroekplas. Dit 
kleinschalige gebied biedt voor ieder wat wils op en aan het 
water: zonnen, vissen, zwemmen of kanoën. Voor de 
kinderen zijn er uitdagende speeltoestellen.  
Direct gelegen aan de Hambroekplas vindt u hotel-restaurant 
Berkelpalace, dat tevens als toeristisch overstappunt fungeert 
voor vele fiets-, wandel-, skeeler- en steproutes. Naast een 

hapje en een drankje kunt u hier ook terecht om te midgetgolfen of te kegelen. 
 
INFO 2: het stadje Borculo:  bezienswaardigheden  
Borculo is een stad in de gemeente Berkelland in de Achterhoek, provincie Gelderland. De 
rivier de Berkel loopt door het centrum van de stad. Het kasteel Borculo, waaraan de plaats 
zijn naam te danken heeft, was de zetel van de Heren van Borculo. Naast het aantrekkelijke 
coulissenlandschap rondom Borculo zijn er vele bezienswaardigheden de moeite van het 
bekijken waard. Om er enige te noemen. Borculo kent enkele  musea. 
Het meest bekend is Borculo door zijn brandweermuseum, één van de twee grootste in 
Nederland. (routepunt 04) De wandelroute voert langs dit museum. In het museum is ook 
het VVV gevestigd. Het museum herbergt een unieke verzameling. Hierdoor krijgt u een 
zeer goed beeld van de brandbestrijding vanaf het allereerste begin tot aan het eind van de 
jaren zeventig. 

 

Te bezichtigen zijn o.a. 
 leren emmers, stortzakken, emmerspuiten, een pomp gebouwd op een kruiwagen, 

verschillende handbediende pompen welke werden getrokken door manschappen, 
een stoomspuit en diverse pompen aangedreven door benzine- of dieselmotoren. 

 Kleine en grote uitrustingsstukken die nodig waren voor een brand  
 Ladderwagens en manschappenwagens, w.o. een Mercedes uit de jaren dertig. 
 De pronkstukken van het museum zijn de Ahrens Fox uit 1927 en een Seagrave uit 

1917. Beide auto's zijn door vrijwilligers rijklaar gemaakt 

De huidige collectie is verkregen door vele spontane giften en bruikleningen, van zowel 
particulieren als brandweerkorpsen uit het gehele land. Ook van buiten de landsgrenzen 
zijn attributen tentoongesteld. Voor de kinderen is er een leuke puzzelroute door het 
museum. 
 
Info routepunt 08 Het kristalmuseum 
De wandelroute gaat ook langs het Kristalmuseum, ondergebracht in een mooi gebouw. 
Het Kristalmuseum is onderdeel van het 'Geologisch Centrum Nederland'. Het 
Kristalmuseum laat u de wondere wereld van fossielen, mineralen, kristallen en edelstenen 
zien.  
 
 
 

 



 
Info bij routepunt 07 De watermolen in Borculo. 
De beide gebouwen van deze dubbele onderslag watermolen liggen in het centrum van het 
stadje Borculo, aan een zijtak van de rivier de Berkel. De bekende geschiedenis van de 
molen begint in 1552. De Borculose domeingoederen werden in 1812 verkocht en daarbij 
ook de molens. Bij deze verkoop wordt gesproken van een korenmolen met drie en een 
oliemolen met twee draaiwerken. In 1881 is een cichoreifabriek naast de molens gebouwd, 
die echter werd verplaatst, waarna de molens werden verkocht.  In de jaren 1966 tot 1971 
hebben restauraties plaatsgevonden.  Er is een sfeervolle  bistro gevestigd in de water-
molen, waarvan het rad nog frequent zijn rondjes draait. Het terras van De Olliemölle is in 
2012 en 2013 door Misset Horeca bekroond met een 2e plaats in de Terras Top 100 van 
Nederland. En in 2012 en 2013 uitgeroepen tot het beste terras van de Achterhoek. De 
moeite waard.  
 

 
 
 

 
Kaartje met enkele restaurants  in Borculo (pijlen geven de wandelroute aan) 

 


