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Hoe gebruikt u deze routebeschrijving?
Vroeger waren alle Toeristische Autoroutes bewegwijzerd, met zeskante 
borden. In de afgelopen jaren is de bewegwijzering komen te vervallen; 
mogelijk treft u nog een enkel bord aan. Om de route te volgen heeft u 
deze beschrijving nodig. 
De routeaanwijzingen (▶) worden afgewisseld met achtergrondinforma-
tie over plaatsen en plekken onderweg; de nummers bij die beschrijvingen 
zijn terug te vinden op de routekaart.

• In verband met het veilig volgen van de routebeschrijving raden we aan 
om de route met minimaal twee personen te rijden. 
• Gebruik uw navigatieapparaat of smartphone met google maps (zonder 
route in te voeren) om onderweg de straatnamen en het wegverloop te 
zien.
• Plaatsnamen worden in de route-aanwijzingen alleen aangegeven (vet) 
als u een plaatsnaambord passeert.
• Vermelde straatnamen (tussen haakjes) zijn doorgaans onderweg goed 
zichtbaar; veel navigatieapparaten geven trouwens ook de naam van de 
weg aan waarop u rijdt.
• Mocht u onverhoopt van de route zijn geraakt, rij dan met behulp van 
navigatie naar een punt verderop in de beschrijving (plaats, straat).

Slingeroute
afstand: 100 km
begin: Varsseveld

De Slingeroute laat een niet erg bekend maar bijzonder aantrekkelijk stuk 
van Nederland zien: het oostelijke deel van de Achterhoek. Het met rivier-
tjes doorsneden landschap – een afwisseling van kleine bossen, houtwal-
len, wei- en bouwland – staat bekend als parklandschap. Maar van alle 
mooie plekken die de route kent, onderscheidt de omgeving van Winters-
wijk zich het meest. Houtwallen, bossen, oude akkers die door eeuwenlan-
ge bemesting met plaggen en mest wat hoger zijn komen te liggen, lager 
gelegen weilanden en kronkelende beekjes bepalen het karakter van dit 
stuk Gelderland.

Routebeschrijving

Begin: Varsseveld, parkeerplaats bij Zelhemseweg 1 (naast snackbar)
GPS: N51.94512 E6.45711
Hier kunt u desgewenst even stoppen.
Natuurlijk kunt u de route ook op een ander punt in de beschrijving begin-
nen.



Boerderijen
Zonder de vaak eeuwenoude 
boerenhoeven zou het land-
schap van de Achterhoek be-
slist minder aantrekkelijk zijn. 
Veel boerderijen worden aan-
gemerkt als Saksisch. Deze 
verwijzing naar het Saksische 
volk is echter onjuist. In de 
9e eeuw verdwenen de Sak-
sen uit wat nu Nederland is. 
De boerderijen in Oost-Ne-
derland ontstonden pas zo’n 
zes eeuwen later. Het oudste 
boerderijtype dat je in deze 
streek (maar ook daarbui-
ten) tegenkomt, is het zo-
genaamde ‘los hoes’. Meer 
praktisch dan comfortabel 
bestond zo’n boerderij slechts 
uit één ruimte, waarbinnen 
zich alles afspeelde. Het mid-
dengedeelte, bereikbaar via 
hoge achterdeuren, fungeer-
de als deel (werkvloer), aan 
de zijkanten stond het vee 
en voor in het huis leefde en 
sliep het boerengezin. Boven 
de deel was een vliering voor 
de opslag van de oogst. Pas 
na 1800 ontstond het hal-
lenhuis. Bij dit type werd er 
tussen de woon- en bedrijfs-
ruimte een scheidingswand 
aangebracht, aanvankelijk 
nog van hout, later van steen. 
De muren van het (oude) hal-
lenhuis waren meestal in 
vakwerk uitgevoerd. Het for-
se zadeldak kreeg een rieten 
of pannen bedekking. De top-
gevel werd vroeger gekleurd 
met ‘ossenbloed’, een zeer 
duurzame kleurstof gemaakt 
door ijzerhoudend beekslib  
met biestemelk te mengen; 
naderhand werd roodbruine 
verf gebruikt.

 ▶ Verlaat het parkeerterrein en ga linksaf (Zelhemseweg). 
Op grote kruising met verkeerslicht rechtdoor, richting 
Halle. Door Halle. Ga 1,5 km buiten Halle in de bosrand 
rechtsaf (Kuiperstraat). 

 ▶ Op driesprong links aanhouden (Wolfersveenweg). Door 
Wolfersveen en op voorrangskruising met bushalte 
rechtsaf (Ruurloseweg).

1  Langs de weg naar Ruurlo, vooral in het laatste ge-
deelte, liggen mooie wandelgebieden. Met kleine onder-
linge verschillen bestaan zij uit loof- en naaldhout, bouw- 
en weiland. Vanaf Varsseveld kunt u een keus maken uit 
Tandem, Hiddink (ligt aan de Slinge), Noorderbroek, Ob-
binkmark, de Baakse Kamp, Het Zand en Veld- en Winke-
lerhoek. Extra aandacht verdient het landgoed dat hoort 
bij Kasteel Ruurlo. Het park grenst aan de Baakse beek 
en biedt een gevarieerd landschap van hoeven, bouw- en 
weiland en bossen die soms verrassend dicht zijn.

 ▶ In Veldhoek rechtdoor, richting Ruurlo. Na 1,1 km rechts-
af (Boskapelweg). Bij ANWB-paddenstoel linksaf (Elze-
boomweg). Bij brug rechtdoor, water aan de linkerhand. 
Bij voorrangsweg linksaf (Tolhutterweg). 

 ▶ Op kruising met richtingwijzer linksaf (Stapeldijk). Einde 
weg linksaf en neem op de rotonde de 1e rechts, richting 
Ruurloo (Vordenseweg). 

2  Kasteel Ruurlo (16e/17e eeuw), dat iets buiten Ruur-
lo bij de spoorlijn ligt, kent diverse bouwstijlen. Het vier-
kante torentje stamt uit de renaissance. Naast het kas-
teel troont de in 2002 herbouwde oranjerie. Sinds 2017 
is hier het Carel Willinkmuseum gevestigd, een van de 
twee locaties van MORE (museum voor modern realis-
me). De mooie collectie trekt veel bezoekers naar Ruurlo 
(Vordenseweg 2; open: di.-zo. 11-17 uur). De tuinen rond 
het kasteel zijn dagelijks vrij toegankelijk(8-18 uur). Boer-
derijmuseum De Lebbenbrugge (ca. 1600) ligt aan een 
oude Hessenweg (handelsweg met Duitsland). Aan het 
eind van de 17e eeuw kreeg De Lebbenbrugge de func-
tie van tolboerderij. Handelaren op weg naar Zutphen of 
het grensgebied moesten er tol betalen voor het gebruik 
van de brug over de Slinge. Te bezichtigen zijn de herberg, 
de keuken, een herenkamer, een hondenkarnmolen en 
nog enkele bijgebouwen (Lebbenbruggedijk 25, Borculo; 
open: mei-okt. dag. 11-17 uur, ook café-restaurant).

  In het centrum van het mooie dorp Ruurlo ligt Gastrono-
mie De Luifel (Dorpsstraat 11), een café-restaurant voor 
koffie, lunch en diner. Open: dag. vanaf 10 uur.



 ▶ In Ruurlo over spoorlijn. Neem op de rotonde de 1e rechts 
(Groenloseweg). Voorbij de kerk einde weg rechtsaf, 
‘Doorgaand verkeer’. In bocht (driesprong) links aanhou-
den (Groenloseweg). Neem op de rotonde de 2e rechts 
(Groenloseweg). 

 ▶ Neem op de volgende rotonde de 3e rechts, richting Bor-
culo (Rondweg Oost). Na 1,2 km op de rotonde de 2e 
rechts nemen (Borculoseweg). Neem na circa 4 km op de 
rotonde de 3e rechts (Ruurloseweg). 

3  De wervelstorm die Borculo in 1925 met verwoesten-
de kracht trof, is de ergste ramp die het stadje in zijn ruim 
600-jarige bestaan is overkomen. Daarbij werd ook de 
robuuste kerk (15e eeuw) vrijwel geheel vernield en kon 
slechts een deel van het koor hersteld worden. Borculo 
is sfeervol, mede dankzij de Berkel. Ophaalbruggetjes en 
een schutsluis uit 1628 herinneren aan de tijd dat de Ber-
kelschippers handel dreven met Zutphen en het Duitse 
stadje Vreden. Het Brandweer- en Stormrampenmuseum 
herinnert aan Borculo’s rampspoed met brandweerauto’s, 
-spuiten en uniformstukken (Hofstraat 5; open: di.-vr. 10-
16, za.-ma. 14-16 uur). Het Kristalmuseum toont fossie-
len, mineralen en edelstenen (Burg. Bloemersstraat 1; 
open: apr.-sep. dag. 10-17; okt.-mrt. za., zo. en in school-
vakanties 10-17 uur).

 ▶ Hou in Borculo op driesprong met richtingwijzer rechts 
aan, richting Beltrum. Ruim 100 m verder rechtsaf, rich-
ting Beltrum (Batendijk). Weg blijven volgen (later Borculoseweg). Door 
Haarlo (Borculoseweg, later Eibergseweg). In Eibergen steeds rechtdoor 
(Borculoseweg, wordt Lariksweg, later Bronbeekstraat). Einde weg linksaf 
Hortensialaan. 

 ▶ Einde weg rechtsaf, langs tankstations (Amigo, Esso). Groenloseweg vol-
gen. Neem op de rotonde de 2e rechts. Neem op de volgende rotonde de 
2e rechts, over de N18 heen. Neem op de derde rotonde de 2e rechts en 
einde linksaf, Groenloseweg.

4  Het meest romantische stadje aan de route is Groenlo of Grol(le) zoals 
het heette toen Frederik Hendrik het terugveroverde op de Spanjaarden. 
Het noordelijke bastion is tegenwoordig een promenade. Onder het lo-
ver staat nog een op de ‘Spanjool’ veroverd kanon. De in warm bruinrood 
baksteen uitgevoerde Oude Calixtuskerk (13e/-16e eeuw) is een laatgo-
tische pseudobasiliek. De toren uit de 14e eeuw draagt een koepelspits 
(18e eeuw) waarin een carillon met 38 klokken is geplaatst. Sinds 1674 
is de kerk protestants. De prestigieuze rooms-katholieke St. Callixtusbasi-
liek (1907), een neogotische schepping van architect J. Cuypers, wordt wel 
de kathedraal van de Achterhoek genoemd (net als de kerk van Zieuwent 
overigens). Muurschilderingen, een kruisweg in mozaïek, een preekstoel 
in jugendstil en een vleugelaltaar kleden het rijzige bouwwerk aan. In 
het Stadsmuseum Groenlo staat de Tachtigjarige Oorlog centraal (Mat-
telierstraat 33; open: ma.-za. 12-16.30 uur). Maar bekender is Groenlo 

Scholten rond Winterswijk
Scholtenboerderijen zijn 
uniek voor de omgeving van 
Winterswijk. In de middeleeu-
wen kozen de graaf van Lohn 
en de abt van het klooster in 
Vreden uit hun horigen (on-
vrije dienaars) vertegenwoor-
digers om de gang van zaken 
op hun bezittingen rond Win-
terswijk te behartigen. De 
‘scholten’, zoals de titel van 
deze mensen luidde, eigen-
den zich in de loop van de tijd 
steeds meer privileges toe. 
Vooral in de Franse tijd, toen 
adel en geestelijkheid weinig 
in te brengen hadden, nam 
hun macht toe. Tot het begin 
van de 20e eeuw bleef dat zo. 
Vooral ten zuiden van Win-
terswijk staan nog verschei-
dene grote en rijke (scholten-)
boerderijen zoals Lintum, 
Meerdink en Roerdink.



misschien wel als bakermat van Grolsch bier. Het Grolsch 
Brouwhuys De Lange Gang (Kevelderstraat 15; rondlei-
ding ‘De Oorsprong’ vr.-zo. 11-18 uur, reserveren verplicht) 
toont de lange geschiedenis van het illustere biermerk, en 
natuurlijk kunt u hier een pilsje drinken.

 ▶ Rotonde 1e rechts, Noordgang. Volgende rotonde 1e 
rechts richting Vreden. Over de N18 heen en aan het ein-
de bocht naar rechts richting Vreden, de parallelweg op 
(Aproche). Met de bocht mee naar links (Vredenseweg). 
Bij richtingwijzer rechtsaf richting Zwolle (Boerijendijk). 

 ▶ Na 2,4 km op splitsing links aanhouden en op voorrangs-
weg linksaf (Meddoseweg). Bocht naar rechts volgen 
en door Zwolle (Meddoseweg, later Geldereschweg). In 
 Meddo bij voorrangsweg rechtsaf. richting Winterswijk 
(Meddoseweg). 

5  Bedrijvigheid is het kenmerk van het aan drie zijden 
door Duitsland ingesloten Winterswijk. Het stadje vervult 
een regionale functie. De winkelmogelijkheden die daar 
bij horen, trekken ook publiek van over de grens aan. Op de 
asymmetrische Markt, die aan de ruimste kant opvallen-
de nieuwbouw (Whemeflat, 1978) heeft, staat de Jacobs-
kerk (15e eeuw), een uit natuur- en baksteen opgetrokken 
laatgotische pseudobasiliek. Ook de uit het begin van de 
16e  eeuw stammende toren (60 m) is uit verschillende 
materialen samengesteld. De kerk heeft een aantal inte-
ressante muurschilderingen (15e en 16e eeuw). De route komt ook langs 
Villa Mondriaan, het voormalige ouderlijk huis van Piet Mondriaan. Er is 
nu een museum in gevestigd, gewijd aan het vroege werk van de schilder 
(Zonnebrink 4, di.-zo. 11-17 uur, ’s winters vr.-zo. 11-17 uur).

 ▶ In Winterswijk op de rotonde de 2e rechts nemen (Waliënsestraat). Einde 
weg linksaf, richting Vreden. Op driesprong met richtingwijzer rechts aan-
houden. Voorbij supermarkt Plus (aan linkerhand) linksaf (Weverstraat).

 ▶ Einde straat links aanhouden (Helderkampstraat). Op kruising rechtsaf 
(Kottenseweg) en meteen rechtsaf (Wooldseweg). Over spoorlijn en net 
buiten Winterswijk op de rotonde de 2e rechts nemen (Wooldseweg). 
Weer over spoorlijn. 

  Aan de prachtige weg tussen Winterswijk en de buurtschap Woold ligt 
sinds 1652 Berenschot’s Watermolen (Wooldseweg 74, Winterswijk); in 
1991 werd in de watermolen een café-restaurant geopend. Open: mei-sep. 
dag. 10-18 (za., zo. tot 21), apr., okt. di., wo., vr.-zo. 10-18, nov.-mrt. vr.-zo. 
10-18 uur.

 ▶ Volg dan de slingerende Wooldseweg een kleine 5 km tot de splitsing 
bij de grote zwerfkei; daar rechts aanhouden en na bijna 300 m 1e weg 
rechts nemen (Blekkinkhofweg). Na 1,3 km op splitsing rechts aanhouden 
(Blekkinkhofweg). Einde weg bij Steakhouse Vivaldi linksaf (Haartweg). 
In Haart rechtdoor. 

ANWB Gastvrij Plus: 
de leukste adresjes voor 
onderweg

Een toertochtje wordt nog leu-
ker als je fijne adresjes hebt 
waar je onderweg even kunt 
stoppen voor koffie met taart 
of een lekkere lunch. Die adres-
jes vindt u bij ANWB Gastvrij 
Plus, een groeiend netwerk 
van locaties die variëren van 
cafés en restaurants tot ijssa-
lons, bezienswaardigheden en 
pannenkoekenhuizen … ANWB 
Gastvrij Pluspunten zijn her-
kenbaar aan een geel vignet 
op de deur of de winkelruit. 
ANWB Gastvrij Pluspunten ge-
ven soms korting op vertoon 
van de ANWB Ledenpas. Vraag 
de bediening of er 
een actie loopt.



6  De naam van de heuvel (38 m) waarop Aalten ligt, valt niet te achter-
halen. De hellende straatjes lopen naar de Markt, waar het koor van de 
kerk, de statige gevel van het gemeentehuis en een bakstenen klokgevel de 
status van beschermd dorpsgezicht steunen. De laatgotische kerk dateert 
van de 15e eeuw. Deze pseudobasiliek heeft een interessante romaanse 
toren (12e eeuw). Het 19e-eeuwse Frerikshuus en de erachter gelegen Fre-
deriksschure zijn ingericht als de Aaltense Musea. De collectie bestaat uit 
gebruiksvoorwerpen, kostuums en afbeeldingen. Ook is hier het Nationaal 
Onderduikmuseum (1940-’45) en het Industriemuseum – met aandacht 
voor de Aaltense hoornindustrie, uniek in Nederland – gevestigd (Markt 
12-16; open: di.-za. 10-17, zo. 13-17 uur).

 ▶ Over spoorlijn en onder viaduct door, Aalten in; Haartsestraat volgen. 
Kruis de voorrangsweg en ga bij de Hema met de bocht mee naar links. Op 
parkeerterrein naar links en aan het einde rechtsaf. Einde straat linksaf 
(Hofstraat). Einde straat rechtsaf (Polstraat). 

 ▶ Over stenen bruggetje (Slinge) rechts aanhouden (Bonifaciusstraat). 
Bocht naar rechts volgen (Ludgerstraat). Neem op de rotonde de 1e rechts 
(Dijkstraat). Bocht naar links volgen (Adm. de Ruyterstraat). Op de roton-
de de 3e rechts nemen. 

 ▶ Over spoorlijn en rechtsaf, richting De Heurne (Sondernweg). Na 3,4 km 
rechtsaf (Brakenweg). Einde weg linksaf (Veenweg). Einde weg rechtsaf 
(Caspersstraat). In De Heurne voorbij richtingwijzer de 1e straat rechts ne-
men (Kamerstraat). Einde weg linksaf (Den Dam). 

7  Dinxperlo ligt ietsje buiten de route en nog net in Nederland. De grens 
met het Duitse dorp Süderwick loopt langs de trottoirband aan de zuidzij-
de van de Heelweg en de Antholtseweg. De gotische Sint-Liboriuskerk, de 
protestentse dorpskerk, zorgt voor een vertrouwd Achterhoeks beeld. Het 
is een pseudobasiliek (begin 16e eeuw) met bakstenen toren (ca. 1400). 
Het Grenslandmuseum vertelt het boeiende verhaal over smokkelaars en 
douaniers (Markt 1; open: apr.-okt. di.-za. 13.30-16.30 uur, juni-aug. open 
vanaf 11 uur). Op het industrieterrein, waar ooit een landgoed was, staat 
het kerkje de Rietstap (1911), Nederlands kleinste godshuis. Het kerkje van 
zes bij ruim vier meter is het (bescheiden) resultaat van een poging van 
een Haagse katholiek om via een testament katholieke invloed in het pro-
testantse dorp te vestigen. In 1984 werd het kerkje vijftig meter verplaatst 
omdat een bedrijfsgebouw werd uitgebreid. Met tentoonstellingen van 
het werk van regionale kunstenaars wordt het gebouwtje ‘in leven gehou-
den’ (Meniststraat 14; open: zo. 14-17, juli, aug. ook wo. 14-17 uur).

 ▶ In Breedenbroek einde weg rechtsaf (Terborgseweg) en meteen op krui-
sing met voorrangsweg rechtsaf (Terborgseweg). Neem op de rotonde de 
1e rechts, richting Sinderen. In Sinderen aan het eind van de weg linksaf 
(Aaltenseweg). 

 ▶ In Varsseveld over spoorlijn en op de rotonde de 2e rechts nemen (Bur-
gemeester v.d. Zandestraat). Einde weg linksaf (Dames Jolinkweg). Voor-
bij de kerk linksaf (Kerkplein). Einde straat rechtsaf (Doetinchemseweg). 
Neem op de rotonde de 1e rechts (Zelhemseweg). Hier eindigt de route.


