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Fietstocht langs 

bloeiende akkerranden 
 

Op zoek naar de Patrijs 
 

Beleef de schoonheid van de Achterhoek en kijk door de ogen van de Patrijs. 
Fiets langs prachtige akkerranden, kampenlandschap en boerenerven rond Silvolde en Sinderen. 
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Fietstocht langs bloeiende akkerranden 
 

Deze fietsroute is opgezet in het kader van de opleiding IVN Natuurgids door Ellis Breukelaar, Frank ter Berg, Rene 

Breuer en Frank Wienholts. De fietstocht leidt langs bloeiende akkerranden, kampenlandschap en boerenerven in de 

omgeving van Sinderen en Silvolde.  

 

Met de fietstocht willen we het project “Samen voor de Patrijs” meer bekendheid geven en willen we het 

veranderende landschap laten zien met de gevolgen voor de biodiversiteit in het algemeen en in het bijzonder voor de 

Patrijs. Het is  de moeite waard mensen bewust te maken van de schoonheid van de ‘bloemrijke’ akkerranden in het 

landschap en alles wat er in leeft, groeit en bloeit.  

 

De fietstocht is  ongeveer 17 kilometer lang en start en eindigt bij Koffieboerderij Groot-Nibbelink aan de 

Nibbelinkweg 12 in Sinderen.  U kunt de fietstocht zelfstandig fietsen, maar ook als excursie met begeleiding en uitleg 

van een IVN Natuurgids. 

 

Op de volgende pagina’s vindt u een routekaart met routebeschrijving. In het linkerdeel van de routebeschrijving vindt 

u een beknopte beschrijving van een aantal bijzonderheden die u onderweg tegenkomt. 

 

Akkerranden 

In 2013 is in de omgeving van Aalten het project “Samen voor de Patrijs” gestart in 

het kader van ‘Het jaar van de Patrijs’. In 2016 is in de Oude IJsselstreek een 

samenwerking tot stand gekomen tussen de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer 

(VAL Oude IJssel), wildbeheerseenheden en de vogelwerkgroep van het IVN en is er 

een vervolg gegeven aan project Slinger in het landschap. Het project is gestart om 

door het aanleggen van akkerranden het leefgebied van akkervogels te verbeteren, 

in het bijzonder die van de Patrijs. Er zijn gebieden uitgezocht waar de Patrijs nog 

voorkomt en waar hun leefgebied verbeterd kan worden. Grondeigenaren zijn gevraagd een stuk grond beschikbaar 

te stellen voor het inzaaien van een rand. In 2016 hebben 26 eigenaren mee gedaan wat goed is voor zo’n 2.5 ha aan 

akkerranden in de omgeving van Silvolde en Sinderen. Voor 2017 is  dit verder uitgebreid. De akkerranden zijn vooral 

bedoeld als leverancier van voedsel (zaden en insecten) en voor dekking. 

 

De Patrijs 

Patrijzen zijn vogels die horen bij het akkerland in de Achterhoek, maar we zien ze bijna niet meer. Dat komt omdat 

het een vrij onopvallende vogel is en het lastig is om ze te zien, maar er zijn ook niet zoveel patrijzen meer. Nog maar 

veertig jaar geleden was de Patrijs een kenmerkende soort van het Nederlandse platteland. Net als met een groot deel 

van de boerenlandvogels gaat het ook met de Patrijs slecht. De Patrijs is bezig te verdwijnen uit Nederland. Sinds de 

jaren zeventig zijn de aantallen met zo’n 95% afgenomen!  De soort staat als “kwetsbaar” vermeld op de Rode Lijst.  

 

De voornaamste oorzaak van de achteruitgang is de aantasting van het leefgebied 

van de Patrijs. De patrijs heeft ruigte nodig om te broeden en om te schuilen. De 

jonge kuikens zijn aangewezen op eiwitrijk voedsel in de vorm van insecten. De 

eerste weken van hun leven eten ze niets anders. Daarna komen de zaden en 

granen op het menu.  Het zijn allemaal zaken die in een ras tempo verdwijnen: veel 

overhoekjes en ruigtes worden in cultuur gebracht, heggen moeten plaats maken 

om een efficiënte machinale bewerking van het land mogelijk te maken en insecten 

en akkerkruiden worden effectief doodgespoten. Niet alleen de Patrijs, maar tal van 

andere vogels die het juist moeten hebben van afwisseling, ondervinden hierdoor 

moeite in hun voortbestaan.  
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Routekaart : 17 km ongeveer 1 ½ uur fietsen 

 
 

 

A -  Start fietstocht bij Koffieboerderij Groot-Nibbelink aan de Nibbelinkweg 12 in Sinderen 

B -  Keerpunt op Harterinkdijk 

C -  Haltegebouw met wachthuisje van de voormalige spoorlijn. 

D -  Kempermolen 

E - Natuurlijk Buiten 

F - Einde fietstocht bij Koffieboerderij Groot-Nibbelink 
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De geschiedenis van de boerderij gaat terug tot 
in het jaar 1279. Het is nu geen actief 
boerenbedrijf meer, maar in gebruik als 
pleisterplaats met speeltuin. Een rustpunt 
tijdens uw fiets- of wandeltocht. 

 
Het Idinkbos is een bosgebied met afwisseling 
van landbouwgebieden, struikgewas en 
houtwallen. Kenmerkend in dit gebied zijn ook 
de dekzandkoppen (reliëf in het landschap) en 
de eenmansesjes of kampjes. 
In het Idinkbos heeft de das  zijn burcht. Ook 
ziet u vaak reeën. 
 
Het Schothorstpad is genoemd naar het grote 
weiland de Schothorst, rechts van het pad. 
(horst = verhoging). 
Iets verderop bij een scherpe bocht naar links, 
net voor de beek is rechts een kikkerpoel. Hier 
zijn vaak veel libellen te zien. Langs de beek 
komen veel vlinders voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de Harterinkdijk ziet u glooiingen verspreid 
in het landschap. Gedurende de fietsroute zult 
u dat vaker herkennen. De hoogteverschillen 
worden ook wel dekzandkopjes genoemd. Ze 
zijn ontstaan in de laatste ijstijd door 
zandverstuivingen en later verhoogd door de 
bemesting met potstalmest. 
 
 
 
Het Welsinkpad is evenals het Schothorstpad 
een kerkenpad. Kerkenpaden werden 
oorspronkelijk gebruikt om binnendoor van de 
boerderij naar de kerk te lopen. Een aantal zijn 
in ere hersteld en leiden wandelaars en fietsers 
door een prachtige landelijke omgeving. 
 

 
A. Vanaf het terras aan de voorzijde van Koffieboerderij Groot-

Nibbelink begint voor u op de Idinkweg de fietsroute.  
U kijkt hierbij op de eerste akkerranden die u tegenkomt.  
U fietst rechts de 
Idinkweg op.  

 
 

 
 
 
 
Bij het paal ‘knooppunt 51’ gaat u rechtsaf het fietspad op 
en het Idinkbos in. U rijdt ongeveer 1 km door het bos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij paal ‘knooppunt 51’ aangekomen gaat u linksaf naar het 
fietspad (route 98) ‘Sinderen via Schothorstpad’.  
Langs weilanden en een beek komt u vervolgens weer in het 
bos. 
 
In het bos volgt u niet het bord Schothorstpad naar rechts, 
maar gaat u rechtdoor. 
 
U nadert een splitsing en u volgt het pad dat naar rechts 
afbuigt. 

 
Een paar honderd meter verder is er weer een splitsing en 
volgt u weer het pad dat naar rechts afbuigt. 
 
Bij paal ‘keuzepunt X60’ gaat u rechtdoor en even later fietst 
u het bos uit en komt u op een verharde weg. Dit is de 
Harterinkdijk. Hier gaat u links af.  
 

B. U fietst voorbij de boerderij aan linkerzijde met huisnummer 
16a. U fietst door tot aan de akkerranden aan uw 
linkerzijde. Hier keert u om en rijdt u terug via de 
Harterinkdijk, u passeert het bos waaruit u gekomen bent 
langs boerderij met huisnr. 15 tot aan de linkerzijde  het 
Welsinkpad.  

 
 
 
 
 
 
 
Aangekomen bij het Welsinkpad aan uw linkerzijde gaat u 
linksaf het fietspad op.  
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Kort nadat u de Boskapelle bent in gefietst ziet 
u links en rechts van de weg weer de 
verhogingen in het landschap.  Aan de 
rechterzijde  bij de boerderij ziet u dekzand 
met een steilrand. Een steilrand is een vaak 
abrupt hoogteverschil tussen 2 terreinen. 
 
 
Haltehuisje spoorlijn: 
Op 30 november 1904 werd de 
spoorverbinding tussen Varsseveld en 
Dinxperlo geopend. Zesmaal per dag reed de 
locomotief “Bello” tussen de dorpen met haltes 
Hebink, Sinderen, De Heurne en Dinxperlo, een 
traject van 10,3 kilometer. Op 1 januari 1935 
kwam er een eind aan het personenvervoer. 
Het voormalige haltegebouw is vrijwel in 
originele staat bewaard  gebleven en thans 
bewoond. Het houten gebouwtje rechts is het 
voormalige wachthuisje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kempermolen 
De molen van het type Beltmolen, is in 1882 
gebouwd en had de functie van korenmolen 
maar is thans niet meer in gebruik. De molen is 
gerestaureerd in 1975 en 2003. De familie 
Kemper is altijd eigenaar geweest (zodoende 
de naam). Nu is de molen in bezit van de 
Stichting Kempermolen. In 
het verleden werd bij de 
molen een echt 
theebeschuit gebakken: 
Kempers theebeschuit.  
 
 
 

 
Op het Welsinkpad gaat u bij de T- kruising links af.  
Iets verderop 
staan een paar 
bankjes waar u 
kunt rusten en 
genieten van het 
uitzicht. 
 
 
U vervolgt het Welsinkpad tot het einde bij een bruggetje. 
Hier komt u op de Wissinklaan. Op deze verharde weg gaat 
u rechtsaf. U volgt de Wissinklaan tot u links de Boskapelle 
in kunt. Hier gaat u linksaf de Boskapelle in. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. U fietst de Boskapelle door tot het einde waar u bij een T-
splitsing komt. Hier  ziet u aan de rechterzijde een                        
haltegebouw met wachthuisje van de voormalige spoorlijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U gaat links af de Kapelweg op. U fietst het dorp Sinderen in. 
U fietst door tot aan de T-splitsing met de Sinderenseweg. 
Hier gaat u rechtsaf.  
 
Na 200 meter nadert u aan uw rechterzijde een fietspad 
‘route 57’. Hier fietst u rechts het fietspad op. U rijdt het 
fietspad af tot aan het einde en gaat rechtsaf de verharde 
weg, de Molenweg op. 
 

D. Na circa  700 m. ziet u aan uw linkerzijde de molen. U fietst 
aan de linker zijde het terrein bij de molen op. U staat nu 
voor de Kempermolen. De molen is alleen op afspraak te 
bezichtigen.  
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De Küper is een kampeerboerderij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk Buiten 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is de moeite waard  hier te stoppen en de 
locatie te bezoeken. U kunt er wandelen in de 
natuurtuin of wat drinken in de theeschenkerij. 

 
Het bosgedeelte waar u nu doorheen fietst, is 
rijk aan vogels en planten. Boomkruiper en 
boomklever, grote en middelste bonte specht 
treft u hier vaak aan. In het voorjaar bloeien 
hier volop de anemoontjes, salomonszegel en 
klaverzuring. 
 
Na het weiland ziet u rechts de historische 
boerderij Idink of Ydink, (gemeentelijk 
monument) welke mogelijk al wel uit de 10e 
eeuw stamt. De boerderij was gedurende vele 
eeuwen eigendom van het klooster Bethlehem 
of Bielheim te Gaanderen en daarna van 
burgemeester Willink te Winterswijk en de 
familie Van Schuylenburgh van Wisch te 
Terborg. Dankzij deze bezitters wisselen bos, 
akkers en weiden hier zo mooi met elkaar af: 
een Achterhoeks coulissen-landschap in optima 
forma! 
 
Koffieboerderij Groot-Nibbelink 
Hier kunt u onder het genot van een koffie of 
een maaltijd nagenieten van de fietstocht. 

 
 

 
Fiets vanaf het terrein voor de molen weer terug de 
Molenweg op in de richting waar u vandaan kwam. 
Eerste weg rechtsaf richting Breedenbroek, Dinxperlo. 
 
U fietst over de Keizersbeek tot u aan  uw rechterzijde het 
bord ‘De Küper’ ziet. Kort daarna fietst u rechtsaf de 
Luimesweg in. 
 
Aan het einde van de Luimesweg fietst u een brug over en 
komt u bij de T-splitsing met de Molenweg. Hier fietst u 
rechtsaf de Molenweg op. Daarna de eerste weg links de 
Duitshofweg in. 
 
De Duitshofweg gaat over in de Klein Saleminkdijk. Bij de 
splitsing met de Kasteelweg links aanhouden en de 
Saleminkdijk volgen. De Klein Saleminkdijk gaat met de 
bocht mee naar rechts over in de Kroezendijk. 
Bij de splitsing met de Geurinkweg gaat u rechtdoor en blijft 
u de Kroezendijk volgen voor circa 1,2 km. 
 
Bij de kruising gaat u linksaf de Kapelweg op richting Silvolde 
/ Terborg. Na circa 0,7 km gaat u rechtsaf de Toldijk op 
richting Natuurlijk Buiten. 
 

E. Aan de rechterzijde bent u aangekomen bij Natuurlijk 
Buiten.  
 
U vervolgt de Toldijk en komt aan bij een wit huis aan uw 
rechterzijde met  huisnummer 9. Direct daarachter ligt aan 
de rechterzijde de Idinkweg. U fietst dit zandpad in en komt 
weer in het bos. 
 
Bij paal ‘knooppunt 51’ gaat u rechtdoor op route 21. 
 
Bij de rode paddenstoel wegwijzer vervolgt u het fietspad 
rechtdoor. Aan het einde van het fietspad door het bos 
komt u op de verharde weg en gaat u links af. 

 
F. Na totaal 17 kilometer bent u weer aangekomen bij 

Koffieboerderij Groot-Nibbelink  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hopelijk heeft u genoten van een mooie 
fietsroute met 

bloeiende akkerranden en …. misschien wel de 
Patrijs. 

 

Koffieboerderij Groot Nibbelink 

 


