
Ludgerpad, etappe 13, 2020-06 

13a Grote Steen → Winterswijk  9,3 km 

 
Vanaf de grote steen gaat u langs de Wooldseweg in noordelijke richting. In de bocht RD, Kreilweg. 

Verderop ziet u weer het geel rood van het Scholtenpad dat u nu kunt volgen tot Winterswijk. 

150 meter na keuzepunt Z33 gaat u RA. Bij Z10 LA, in noordelijke richting. U komt op een asfaltweg 

die u even naar rechts volgt. 50 meter verder linksaf het bos in. Rechts aanhouden, over houten 

bruggetje. Direct daarna rechtsaf de Boven Slinge stroomopwaarts volgen tot stenen brug. Hier LA, 

zandweg. Eerste weg RA. Bij café-restaurant ‘Berenschot’ over brug tot asfaltweg. 

Asfaltweg RA en 75 m verder LA, grindweg. Na 100 m LA, smal bospad. 

Op een T-splitsing, RA. LA klinkerweg. LA, Holthuisweg. Bij kruising met 

asfaltweg RD, fietspad. Langs Olliemölle. Bij ‘De Gulle Smid’ RA.  

Op driesprong vlak voor spoor RA. Na strandbad op kruising LA. U loopt 

langs de ‘Bocholtse baan’. Na tunneltje even naar rechts en dan naar 

links over fietspad. Op asfaltweg RA (Wooldseweg). Nu steeds rechtdoor 

via Weurden en Wooldstraat naar het centrum van Winterswijk tot de 

Jacobskerk aan de Markt.  

U komt bij het station via de Misterstraat en dan LA de Goudvinkenstraat, 

met daarin nog een bocht naar rechts. 

 
  Jacobskerk 
 

13b Winterswijk → Grote Steen  9,3 km 

 
Vanuit het station steekt u over en gaat even LA. Dan RA, Goudvinkenstraat. Volg de bocht naar links 

en ga daarna rechtsaf door de winkelstraat naar de markt met de Jacobskerk. Op de markt rechts 

aanhouden, een winkelstraat in zuidelijke richting (Wooldstraat). RD, Weurden en verder RD, 

Wooldseweg. U volgt nu lange tijd het geel-rood van het Scholtenpad. Neem vlak voor de overweg het 

fietspad links. Bij een asfaltweg even rechts en links het fietspad vervolgen. Op kruising RA, richting 

Kleve. Einde weg LA. Voor de Olliemölle LA. Dit wordt een smal pad. Asfaltweg oversteken,  

RD, klinkerweg. Na een bosje RA, Guldenweg. Na 200 meter RA, een smal bospad. Op splitsing links 

aanhouden. RA over de half verharde weg. Op de asfaltweg nog even RA. Dan LA naar de 

watermolen van Berenschot. 

Over de brug bij de watermoelen en dan LA. Op splitsing 

LA. Vlak voor brugje over de Boven Slinge RA. Volg dit 

water stroomafwaarts. Ga over volgend brugje en dan RD. 

Op de asfaltweg RA en even verder RD, zandweg. Op een 

kruising RA, langs huis “t Haken”. Op splitsing LA, 

Kreilweg. Op volgende splitsing RD, einde geel-rood *).  

Het wit-rood gaat nog wel RD. RD langs de Wooldseweg 

naar de Grote Steen.  

Boven-Slinge     *) Als u meteen doorgaat naar Aalten kunt u hier ook het 

        geel-rood naar rechts volgen. 
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