
 

Kerkenpadenroute Sinderen.    
 
Afstand 28 km 
Start: Buurtschaphuis Sinderen 
Sinderenseweg 112   
7065 BM Sinderen 
LA     = Linksaf 
RA    = Rechtsaf 
RD    = Rechtdoor 
KNP  = Knooppunt 
 
1. Vanaf ’t Buurtschapshuis Sinderen LA  richting Varsseveld 
2. Bij Harmenskampstraat oversteken naar het links liggende fietspad. 
3. 1e inrit LA en daarna rechts fietspad  (Geurinkpad)     
      * Geurinkpad    
Geurinkpad – De Schothorst - De Vier Kempe -  Welsinkpad – Meurspad - Ziegenbeekpad. 
Deze paden zijn vanaf  2007 aangelegd door de Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen.  De namen van de paden zijn 
vernoemd naar huisnamen en/of namen van percelen grond of beken bij de paden. De paden zijn aangelegd en worden 
onderhouden door vrijwilligers van de stichting. 

                

4. Einde pad RA.   (Boskapelle) 
*  Boskapelle    

Deze boerderij is gebouwd in 1833 als vervanger van een oude boerderij, waarvan vermoedelijk  bouwmateriaal is 
gebruikt. De Boskapelle heeft een kelder met een kruisgewelf wat zeer bijzonder is. Herkomst van de naam: een zekere 
Jan Capelle ging in 1720 in het bos van “Den Ontied” (boerderij) wonen. Men sprak over “Jan in de bos” en werd op die 
manier Boskapelle. 
 

5. Einde weg LA. (Wissinklaan)    
      * Landgoed Wissink. 
Al in 1244 is er sprake van “’t goed Wissinck”, dat in dat jaar verkocht werd aan het klooster Bethlehem in Gaanderen. In 
latere jaren ging het goed diverse malen over in andere handen. Ook de heer van Sinderen (zie ook Kasteel) heeft het 
landgoed nog in eigendom gehad. De huidige eigenaar woont in Den Haag; de gronden worden gepacht door de boer 
die op boerderij Wissink woont. 
Het is een landschappelijk afwisselend gebied (50 ha) doorsneden door de Bergerslagbeek. In het bos staan oude 
eiken en beuken en het kent een rijk dieren- en plantenleven. De boerderij is van voor 1800. Op het landgoed zijn 
nog oude namen in gebruik, zoals  de Bryde (een brede landweg over een akker), de Barghegge en den Huuskamp. 

 
6. Einde weg RA. (Kapelweg)  Na 150 m RA over betonnen brug, langs slagboom,  het 

bospad volgen. 
7. Voor de harde weg RA (fietspad de Schothorst) en links aanhouden. 
8. Weg oversteken (de Schothorst) 
9. Einde bospad LA.    

* Idinkbos en Nibbelinkbos. 
De namen van deze twee bosgebieden komen al in middeleeuwse oorkonden voor. 
Het gebied kent een mooie afwisseling van bos, landbouwgronden, struikgewas en kleinschalige 
landschapselementen, zoals houtwallen en een kikkerpoel. De totale oppervlakte is ca. 110 ha. Het bos is 
grotendeels aangeplant. De dennen waren nodig als stutpalen in de mijnbouw en loofbomen dienden als hout voor 
de meubelindustrie.  
In de omgeving van beide bosgebieden staan twee boerderijen met de namen Idink en Groot Nibbelink. Een deel van 
de boerderij Idink stamt uit de 18e eeuw en vanaf die tijd werd de boerderij steeds vernieuwd en uitgebreid. 
Al in de 16e eeuw was er sprake van Nibbelink. Daarna kwam er een deling van het goed in Groot- en Klein-Nibbelink. 
De huidige boerderij is na een brand in 1723 geheel herbouwd. Dit is nu een ideale plek voor een koffiestop.  Tevens 
is het een oplaadpunt  voor de elektrische fiets. 
 
10.  Pad volgen tot einde, dan RA richting knp 21. 
11.  Bij knp 21 RD (Idinkweg). (links ligt koffieboerderij Groot Nibbelink)        
12.  Bij spoorwegovergang RA richting knp 20 blijven volgen  

 
 
 



 

*   Schietbaan van Schiet College Prins Alexander. 

Dateert van even na 1870. Aanvankelijk bestond de baan uit een vrij terrein van ca. 140 meter met aan het eind een 
schietberg. Eind jaren negentig is het complex gemoderniseerd. Nu staat er een moderne schietbaan in een bosrijke 
omgeving.     

                 
(LA. smal pad, langs sloot) 
* Kamp met steilrand a/d linkerzijde  

Kenmerkend in dit gebied zijn ook de kampen met hier en daar een steilrand. Een kamp is een hoger gelegen stuk 
land dat in vroeger tijden als akkerland werd gebruikt. 
De boer bracht mest uit de potstal op dit hoger gelegen stuk, waardoor het in de loop der eeuwen langzaam 
opgehoogd werd. De boer mestte niet verder dan zijn akkerland (mest was schaars en kostbaar), waardoor de zo 
kenmerkende steilrand ontstond.  

           
13.  Einde smalle pad RD harde weg (Harterinkdijk) 
14.  Na ongeveer 2,0 km LA  (fietspad Welsinkpad).  
15.  Einde pad LA.   
16.  Over “Robert Gesink brug”, LA verharde weg. 
17.  2e inrit RA. (huisnummers 5 en 5a) 
18.  Bij boerderij RD (halfverharde weg) richting de volgende boerderij. 
19.  Einde toegangsweg RA fietspad.                         
20. 1e zandweg LA. (huisnummers 85 t/m 95). 
21.  Fietspad RA (Ziegenbeekpad) deze steeds blijven volgen en deze gaat over in 

  Aorendshuuspad en deze volgen tot bij knp 57            
22.  Bij knp 57 RA. (Keizersbeekpad) richting knp 56  

*   Keizersbeek.  
De Keizersbeek loopt vanaf de Schaersbeek bij Bredevoort naar de Aa-strang in Voorst en is in 1964 gekanaliseerd. 
        *Na 300 m ligt aan de rechterkant Kempermolen. 
De Kempermolen dateert uit 1882. De Beltmolen staat op een belt van 3.15 m. en werd gebruikt als korenmolen. Het is 
een ronde stenen molen waarvan de kap gedekt is met eikenschalen. De molen heeft een vlucht van 23 meter. 

      
23.  Bij knooppunt 56 LA 
24.  Einde pad LA, verharde weg (Luimesweg) 

*Na 350 m links ligt Uutblaosplek De Küper 
25.  Voorrangsweg oversteken blijft Luimesweg 
26.  Weg naar rechts aanhouden. 
27.  RA en LA  (Iemenhorst). 
28.  RA (fietspad Hondeklinke). (rechtdoor ligt rustpunt ’t Leusken) 
29.  Einde pad LA verharde weg. 
30. 1e pad RA (fietspad de Hoaze) 
31.  Pad rechtdoor volgen, wordt verharde weg                   
32.  Einde weg RA. 
33.  LA (Prinsenstraat). 
34.  Bij voorrangsweg (Terborgseweg) RA fietspad. 
35. 1e weg RA richting Terborgseweg 11,13,13a 
36.  Einde weg LA                                   
37.  Over brug RA (fietspad Keizersbeekpad) 
38.  1e pad LA over rooster. 
39.  Einde pad LA richting knp 54 
40.  1e weg RA (Duitshofweg gaat over in Klein Saleminkdijk) 
41.  1e weg RA (Kasteelweg)  
42.  Einde weg RA (Kapelweg)  

* aan de rechterhand ligt nog gedeelte van de oorspronkelijke kasteelgracht 
De gracht is een overblijfsel van kasteel Sinderen. Dit kasteel is waarschijnlijk in de 13e eeuw gesticht. Van 1872 –
1875 wordt het gesloopt. Van het afbraak materiaal zijn 5 boerderijen in de buurt gebouwd of herbouwd (de witte 
boerderijen). In 1833 wordt alle grond geveild (110 ha.) In 1904 wordt boerderij d’n Huusboer gebouwd op de plek 
van het voormalige koetshuis. 

 



 

 
*  rechts ligt de witte Antonius Kapel  

In 1152 wordt de kapel genoemd als parochiekapel en is waarschijnlijk slotkapel van kasteel Sinderen. De kapel is 
genoemd naar de heilige Antonius beschermer tegen varkensziekten. In die tijd scharrelden vele varkens hun kostje bij 
elkaar in de uitgestrekte eikenbossen rond de kapel. In 1313 werden de diensten verzorgd door de pastoor of kapelaan 
van Varsseveld. Tijdens de reformatie hebben vervolgde katholieken, die hun schuilplaats in het kasteel Sinderen 
hadden, gebruik gemaakt van de kapel. In 1660 verwoeste een storm de kapel en werd in 1662 herbouwd. Ook deed de 
kapel een poos als school dienst. Bijzonderheden: Grafkelders rond en in de kapel. 
 

• Na 750 m links ligt het Station Sinderen 
De dienstwoning en het wachthuisje stammen uit 1904 en zijn gebouwd tijdens de aanleg van de spoorlijn Varsseveld – 
Dinxperlo. Vanwege te weinig belangstelling hield het personenvervoer al op in de jaren dertig en tijdens de tweede 
wereldoorlog stopte ook het goederenvervoer omdat de bezetter de rails weg haalde 

     
1.  Einde weg RA (Sinderenseweg) 
2.  RA  ’t Buurtschapshuis Sinderen. 
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