
 
 

Routewijzigingen Scholtenpad (1e druk 2006) 
Laatste aanpassing: 03-05-2023 
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21 | 11-12 |2 heen De route door het “Bekendelle” is gewijzigd. "Na 
stenen brug rechtsaf …. t/m....linksaf het bos in” 
vervangen door: 

Voor de stenen brug rechtsaf pad langs de beek. Bij houten brug oversteken naar de 
andere oever en rechtdoor het bos in.  

Tracering 17 aug 
2021 

      

21 | 1-2 | 2 terug Drukfout in gidsje. "Komt u uit de richting van 
Kotten (kaart 17)….t/m ….. dan gaat u op de 
kruising rechtsaf.” vervangen door: 

Komt u uit de richting van Kotten (kaart 17) dan gaat u voor boerderij 't Haken op 
kruising rechtsaf, zandweg met fietspad. Rechtdoor gaat u naar Bredevoort (kaart 3).  

Komt u uit de richting van Bredevoort (kaart 3) dan gaat u op de kruising linksaf, 
zandweg met fietspad.Rechtdoor gaat u naar Kotten. 

Drukfout 17 aug 
2021 

21 | 3  | 2 terug In "Bekkendelle" wordt markering niet 
toegestaan/verwijderd. 

Volg door "Bekkendelle"( begint bij regel 3) het gidsje, er is geen markering in dit 
bosgebied. 

Tracering 17 aug 
2021 

21 | 4 | 2 terug De route door "Bekendelle”is gewijzigd. “Voor een 
houten brug rechtsaf ….. t/m …..aan het eind linksaf 
over stenen brug.” vervangen door:  

Na een houten brug rechtsaf, pad langs de beek. Aan het eind bij een stenen brug 
linksaf.  

Tracering 17 aug 
2021 

45 | - | 12 heen 

en 
terug 

Kijkpunt 1 is wijngaard Hesselink (met 
Achterhoekse wijn). Er is ook koffie en thee 
verkrijgbaar. 

Op het erf van deze wijnboer staat een "uutblaoshuusken". Het ligt iets van de route 
af, maar is wel met een verwijsbord aangegeven. 

Tracering 19 jan 
2014 

48 | 3-6 | 14 heen In verband met een blokkade tussen de zandweg 
(regel 3) en de boerderij en camping Wilterhaar is 
de route aangepast. “U kruist een zandweg en 
passeert huisnummer 7.....t/m …. Op kruising met P 
21929 rechtsaf.” vervangen door: 

De pad, dat later een zandpad wordt, geheel uitlopen tot een asfaltweg (Beeringweg). 
Ga hier rechtaf. Op kruising met Vosseveldseweg (P21929) rechtdoor en deze 
asfaltweg met bochten blijven volgen.  

Tracering 20 dec 
2020 
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48 | 1-5 | 14 terug In verband met een blokkade is de route 
aangepast. “Op een kruising bij P 21929 ….. t/m 
…...U komt uit op een halfverharde weg en gaat 
linksaf.” Vervangen door:  

Op een kruising met de Vosseveldseweg (P21929) rechtdoor (Bekeringweg). U 
passeert Rosenhaege (met Keltisch koffiehuis) en gaat vervoglens de eerste zandweg 
linksaf.  

Tracering 20 dec 
2020 

      

67 | 6-7 | 21 
 

heen “Bij een bruggetje rechdoor, ….. t/m …. Op de 
asfaltweg linksaf.” vervangen door: 

Bij een bruggetje linksaf en pad naar rechts volgen. Na 100 meter bij verharde weg 
rechtsaf, grasveldje over en links aanhouden, graspad langs de sloot volgen.  

Tracering 19 jan 
2014 

67 | 7 - 8 |  21 terug “linksaf, Bataafseweg...... t/m ….. Het pad gaat over 
in een halfverharde weg." vervangen door:  

linksaf, Bataafseweg. Aan de rand van de wijk rechtsaf, het graspad aan de 
rechterkant van een sloot volgen. Het graspad loopt na enige tijd naar rechts over een 
grasveldje en komt uit op een verharde weg. Direct linksaf over een halfverhard pad, 
bruggetje over en rechtsaf bospaadje volgen.  

Tracering 19 jan 
2014 

 


