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Als groene linten vlechten de natuurgebieden zich door de gemeente 
Lochem. Lommerrijke landgoederen, bossen met zeldzame flora, fluister-

stille waterwegen en zelfs heuse bergen om te bedwingen. De talloze 
historische en culturele pareltjes geven Lochem nóg meer kleur.

Eeuwen geleden was Lochem al een geliefd toevluchts-

oord. Midden in de groene oase in Hertogdom Gelre ge-

noten edellieden en adellijken van een ontspannen

buitenleven nabij rivier de Berkel. De vele landgoederen

herinneren nog aan die tijd. Rustzoekers en natuurlief-

hebbers kunnen daar vandaag de dag nog altijd hun hart

ophalen. Dankzij zorgvuldig landschapsbeheer tref je op

veel plekken bovendien zeldzame flora en fauna aan. Zo

groeit op Landgoed de Velhorst bij Almen het melkviool-

tje en bloeit de felblauwe klokjesgentiaan op het Stel-

kampsveld in Barchem. Uniek is ook de Gorsselse heide.

Dit zeldzame, vochtige heidegebied is de thuishaven van

onder meer de geelgors en boomleeuwerik. 

Spannende streekverhalen
De stad Lochem, de elf dorpen en verschillende buurt-

schappen van de gemeente zijn opgenomen in verschil-

lende wandel- en fietsroutes. Zo is er een fietsroute naar

Gorssel en loopt het Pieterpad door Laren. Wie er stevig

de pas in wil zetten, kan zelfs bergen beklimmen. De ijstijd

vormde er twee: de Lochemse Berg en Kale Berg. Vanaf 

de top wacht bij helder weer een fraai uitzicht over het

glooiende achterland. Maar pas op voor flarden mist; dat

zouden maar zo Witte Wieven kunnen zijn. Ter hoogte van

Zwiep worden ze nog regelmatig gesignaleerd. Meer

spannende streekverhalen worden je ingefluisterd tijdens

een tocht met de Berkelzomp. Bij maanlicht, voor wie durft.      

Picknickmand mee
Ook voor cultuursnuivers heeft Lochem veel te bieden. Zo

geven de 18de eeuwse stijlkamers van het classicistische

Huis Verwolde in Laren een mooi tijdsbeeld. En wist je dat

de Achterhoek haar eigen Versailles heeft? Dit imposante

Huis de Voorst staat in Eefde. Minstens zo romantisch is

een tochtje naar het Staringkoepeltje, per voetveer over

de Berkel. Picknickmand mee en genieten aan het water,

net als de dochter van de bekende dichter Staring hier

graag deed.  

Deze krant bevat slechts een selectie

van alles wat de gemeente Lochem te

bieden heeft. Kijk voor een compleet

overzicht op www.vvvlochem.nl.

VVV Lochem 
Markt 2, Lochem, (0573) 251 898

www.vvvlochem.nl.

facebook.com/vvvlochem

instagram.com/vvvlochem

VVV Agentschappen
Deventerweg 1, Laren

Borculoseweg 3, Barchem

Hoofdstraat 40, Gorssel

Markten
Almen
Dorpsstraat, di: 11:00 -13:00 uur

Harfsen
Lochemseweg, di: 13:30 -17:00 uur

Eefde
Schoolstraat, wo: 14:00 - 17:30 uur

Gorssel
Hoofdstraat, wo: 14:00 - 17:30 uur

Laren
Huenderstraat, do: 08:00 - 12:00 uur 

Lochem
Grote Mark, wo: 08:30 - 12:30 uur 

Colofon
Oplage: 15.000

Uitgever: VVV Lochem ©

Ontwerp: Mo Mid-

dag

Jaar: 2020
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Geniet van de Achterhoekse gastvrijheid in Lochem. 
Verscholen in het voor de Achterhoek zo kenmerkende
coulisselandschap herbergt de gemeente veel verrassin-
gen. Gastvrijheid en plezier beleven staat hoog in het
vaandel. Eén dag is niet genoeg om alles te doen en ont-
dekken. Maak van een dagje uit een weekendje of weekje
weg. En als dat nog niet genoeg is, kom je toch nog een
keer terug! Genoeg leuke plekjes om te slapen of om heer-
lijk te eten.... Er is voor iedereen altijd wel wat te doen.
Proef, beleef & geniet, want Lochem smaakt naar meer!

Op 2 juni 2020 bestaat VVV Lochem 135 jaar!

VVV Lochem is de een-na-oudste VVV van 

Nederland. De eerste VVV in Valkenburg is 

4 maanden eerder opgericht. In 1885 heette

het overigens nog geen VVV, maar Verfraaiings-

Gezelschap.

Heel Holland weet wat Høken is. En deur-

donderen! De rockers van Normaal zetten de

Ach terhoek en het Achterhoekse dialect defi-

nitief op de kaart. Op en rond de thuisbasis in

Hummelo schreven de bandleden tientallen

hits over het boerenleven. Vaak spelen lokale

helden - fictief of niet - de hoofdrol. Iedereen

weet welk lot ‘Bertus op zien Norton’ en ‘Tinus

op zien BSA’ beschoren is. Bennie Jolink 

en zijn makkers geven dit jaar op Hemelvaarts-

dag weer een concert voor 20.000 man (en

vrouw) in Barchem.

Op landgoed Ampsen ligt een uniek sterren-

bos. Wie hier voor het eerst komt, verdwaalt ge-

garandeerd in de verzameling lanen. Ze zijn

namelijk volgens een patroon met elkaar ver-

bonden en komen op een centraal punt bij el-

kaar. Bijzonder is dat er een tweede patroon

overheen ligt; een lanenstelsel dat telkens de

hoeken verbindt met het midden van de twee

tegenovergelegen zijden. Zo vormt zich een

prachtige ster om het midden heen. Geef tij-

dens het wandelen of fietsen op landgoed

Ampsen je ogen goed de kost, want het we-

melt hier van de vogels.

Het tramstation Gorssel is een uniek gebouw

in Nederland. Dit tramstation uit 1926 heeft en-

kele jaren geleden een ingrijpende renovatie

ondergaan. Het markante gebouw is nu in 

gebruik als expositieruimte voor de lokale his-

torische vereniging De Elf Marken. Het station

werd ooit gebouwd als onderdeel van de

stoomtramlijn Deventer-Gorssel-Zutphen.

Omdat het treinstation van Gorssel ver buiten

de bebouwde kom lag, was er behoefte aan

een vervoersvoorziening binnen de bebouwde

kom. In het Smalspoormuseum in het Zuid-

Hollandse Valkenburg vind je een replica van

het oude tramstation in Gorssel. Er loopt daar

zelfs nog een tram, voortgetrokken door een

stoomlocomotief. Daar kun je dus nog echt sta-

tion Gorssel binnenrijden, dat zal hier niet meer

gebeuren. Kijk voor activiteiten en exposities

van De Elf Marken op: www.deelfmarken.nl

Het ‘zwarte goud’. Zo wordt kaviaar vaak ge-

noemd. Vroeger werden de onbevruchte eitjes

van de steur aangeleverd door een Rus of Iraniër.

Tegenwoordig komt het ‘gewoon’ uit Laren. De

Steurhoeve van Martin en Sandra Hoentjen 

levert naast de kaviaar ook steurfilet. In de voor-

malige koestal van De Steurhoeve staan grote

bassins met duizenden liters water. Daar zwem-

men steuren van verschillende grootte. Is de

Steurhoeve bijzonder? Dat is het zeker, want er

zijn slechts twee steurkwekerijen in Nederland! 

Stoomtram Bello 56 laat oude tijden weer her-

leven! De stoomtram is weer terug in Barchem.

De oude tramlijn is al opgeheven in 1945, maar

“lijn 56” gaat weer rijden. Niet meer over de 

originele tramlijn, maar gewoon over de weg.

Je kan treintje Bello afhuren voor groepen. De

machinist weet de leukste pareltjes te vinden!

Met een omvang van 7.79 meter is de zomer-

eik op het Landgoed van Kasteel Verwolde de

dikste van Nederland! Men schat dit indruk-

wekkende exemplaar zo’n 400 tot 450 jaar oud

is. Voor wandelaars en fietsers is de boom vrij

eenvoudig te vinden. Diverse bordjes wijzen 

namelijk in zijn richting. Bovendien is er een 

speciaal Dikke Boom-pad aangelegd. In de

buurt van de eik staat het landhuis, dat zeker

een bezoek waard is!

Welkom in 
Lochem

Lochem in superlatieven

De oudste… 
VVV

Het uniekste… 
Sterrenbos

Het oudste… 
Tramstation

Het zwartste… 
Goud

De oudste … 
Tramlijn

De dikste… 
Boom

De oerendhardste… 
Band

De gemeente Lochem is rijk aan bezienswaardigheden. Monumenten, natuurwonderen, culturele

rijkdom; sommige plekken zijn zó bijzonder dat ze de overtreffende trap verdienen.

De gemeente Lochem bestaat uit 12 kernen: Almen, Barchem, Eefde, Epse, Exel, Gorssel, 
Harfsen, Joppe, Kring van Dorth, Laren, Lochem en Zwiep.
Een overzicht van de overnachtingsadressen, restaurants en winkels zijn te vinden vanaf 
pagina 16.
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 Enerzijds spannen nieuwe generaties zich in om het ambt te leren; 
anderzijds waarderen consumenten een stukje ambachtelijk 

vakwerk steeds meer. Gelukkig telt de regio nog een 
groot aantal bijzondere, ambachtelijke bedrijven.    

Oude ambachten 

René Bruns
Zijn werkplaats in het buitengebied van Laren
doet al nostalgisch aan. Het enige technische
snufje is de radio. Voor de rest ademt de ruimte
natuurhout. Hij noemt zichzelf schrijnwerker,
een oud ambacht. Vrij vertaald betekent het
dat René Bruns werker is in fijn hout en maker
van fijn kasten en allerlei soorten meubelwerk.
René Bruns is enig in zijn soort. Mijn werkplaats
is mijn wereld. Hier vertoef ik van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds laat. En ik ben nog lang niet
klaar. Ik heb kastenvol ideeën en stapels mooi
hout. Genoeg om door te gaan tot ik 150 jaar
ben!”

Touwslagerij Steenbergen in Gorssel is één van
de laatste in werking zijnde ambachtelijke
touwslagerijen van Nederland. Al sinds 1900
wordt hier touw geheel zelf gemaakt. Bijzon-
der is de 180 meter lange lijnbaan waar het
touw wordt geproduceerd. Vervolgens wordt
het verwerkt tot klimtouwen of klimnetten die
hun weg vinden naar sporthallen en gym-
zalen, of naar survival- en touwtrekverenigin-
gen.De laatste jaren heeft het bedrijf een
nieuwe markt gevonden: touw voor kunst en
design. Je kunt de touwslagerij op gebruike-
lijke bedrijfstijden bezoeken als de touwslagers
aan het werk zijn: In-
drukwekkend
om 
te zien!

Valkerij Schaap
Wie kent ze niet, de historische prenten en
schilderijen van de valkenjacht. De valkenier
gaat voorop in de bonte – vaak adellijke - jacht-
stoet. Op zijn leren handschoen zit een mooi
uitgedoste valk. Keimpe Schaap is een valke-
nier. Hij gebruikt zijn roofvogels niet voor de
jacht, maar heeft een heel nieuwerwetse invul-
ling gegeven aan dit eeuwenoude ambacht.
Samen met zijn vrouw Marleen geeft hij vooral
demonstraties, workshops en teambuildings-
dagen. De valkerij is een manier van leven ge-
worden voor Keimpe en Marleen. Dag en nacht
zijn ze in de weer met hun vogels. Het zijn én
blijven wilde dieren. Geen huisdieren. “Ze zijn
ook niet aaibaar”, weet Marleen. “Wij hechten
ons aan de vogels, maar zij niet aan ons. Je
móet alert blijven. Dat maakt het zo spannend.”

Mart Martorell
Anno 2020 dreigt het beroep van glasblazer uit
te sterven. Omdat al het glaswerk tegenwoor-
dig wordt gemaakt met hypermoderne machi-
nes. Daarom is het zo bijzonder dat we in onze
eigen streek een glasblazerij hebben waar je
nog een meester glasblazer aan het werk kunt
zien. Mart Martorell was van beroep metaal-
bewerker en is eigenlijk bij toeval in het vak 
gerold. Martorell liep stages bij verschillende
glasblazers en inmiddels runt hij een succesvol
atelier in Laren. Daar geeft hij workshops, de-
monstraties en exposeert hij een klein gedeelte
van zijn totale glascollectie.

TIP
Bekijk zelf hoe 
de touwslager 

zijn beroep 
uitoefent!

Glasblazer

Valkenier

Schrijnwerker

Touwslager

Touwslagerij Steenbergen 

'Boergondische' boeren

Wijn uit de Achterhoek
Wie nog steeds twijfelt of een Achter-

hoekse wijn net zo lekker kan smaken 
als een buitenlands label, is na het 

proeven overtuigd. Bezoek wijngaard
De Braoke of de Baankreis, boek een

proeverij en ervaar het zelf! De 
adressen vind je verderop in deze

krant. Informeer ernaar bij de VVV!

Knapperig donkerbruin brood, zachte kaas, potten vol eigen ge-

maakte jam en vlees van de koe uit de wei. We willen allemaal 

biologisch. Eigenlijk zoals we hier in Lochem al jaren leven. Ge-

zond, puur en met een aangenaam ritme in de dag. Geen ‘hurry

hurry’, maar tijd voor een praatje en dus voor elkaar. En die wijn,

jam, honing en asperges? Die bereiden we ook al tijden zelf... Toch

weten veel mensen niet waar ze precies die biologische produc-

ten in de omgeving kunnen kopen. Of zijn ze nog niet bekend

met het brood, de kaas, het ijs en de appelsap die door de boe-

ren zelf worden gemaakt. Met eerlijke ingrediënten en heerlijk

van smaak! Wij geven de adressen van deze ‘boergondische’ boe-

ren graag prijs. Sterker nog, tijdens de vele wandel- en fietsroutes

kom je vanzelf langs deze boeren en boerinnen. 

Bezoek de moestuin op Landgoed Verwolde, 

neem een kijkje bij  Melkveebedrijf Heijink 

of haal vers gestoken asperges bij 

Aspergeboerdrij ten Broeke.

De moesgaard op landgoed Verwolde

De boeren doen het zo gek nog niet. Behalve verse melk, kaas en vlees verbouwen 
ze ook de mooiste asperges en aardbeien. En dat niet alleen, ook zelfgemaakt honing, 

jam, wijn en brood komen van het boerenland. 



Bolksbeekweg 7  7241PH, Lochem
(0573) 47 13 13   |   www.dewaltakke.nl

Natuurvijver Ruime kampeerplekken

Luxe groepsaccommodaties (8 - 34 personen) Verschillende activiteiten, oa indoor voetbal.

Zwemplezier voor iedereen bij De Beemd in Lochem! Met drie zwembaden, een 
35 meter lange glijbaan, draaikolk, massagestralen en whirlpool is er voor jong-
en oud veel te beleven. Bij goed weer kunt u genieten op onze zonneweide, bij
slecht weer staat de zonnebank klaar. Even pauze? Geniet dan van een heerlijke
kop koffie of lekkere lunch op ons binnen- of buitenterras. 

ZWEMLESSEN  

Honderden kinderen behalen ieder jaar hun A, B en C-zwemdiploma in De Beemd.
Opgeven kan al vanaf 4 jaar. Wij bieden zwemles op maat met veel persoonlijke
aandacht voor uw kind. De Beemd lest in kleine lesgroepen van maximaal 9 kinderen.
Iedere maand wordt er afgezwommen voor het A- en B-diploma.

Zwem- en sportcentrum De Beemd  | Zutphenseweg 110 | 7241 SG Lochem
T: 0573-252620 | www.zwembaddebeemd.nl

Zwemplezier voor iedereen!
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Heb je wel eens gehoord van de Witte Wieven? 

In Zwiep en ver daarbuiten zijn ze wereldberoemd! 

Zodra het donker wordt komen ze tevoorschijn… 

Als je durft kun je mee op Witte Wieventocht. 

Maar ook overdag is hier veel te beleven voor jong en oud, het hele jaar door! Lekker spelen en

klauteren in het bos of rennen over de touwbrug. Van al dat spelen krijg je trek, kies iets lekkers van

de kaart, de gerechten hebben leuke namen en smaken heerlijk!  Gezelligheid en kwaliteit staan hier

hoog in het vaandel. En wist je dat er maar liefst 18 fietsroutes langs de Witte Wieven komen? Grote

kans dat je hier een keer afstapt. Vergeet niet voor je weggaat een souvenir mee te nemen, leuk voor

jezelf of als cadeautje.

Escaperoom 
De Berechting
Leuk! Op de zolder van Markt 2 zit een
Escaperoom! Weet jij het mysterie van
deze rechter in 60 minuten op te lossen?
Het spel speel je met maximaal 6 per-
sonen. Ben je met meer personen? geen
probleem, dan speel je het gewoon in
groepen. Kunnen jullie de spanning
aan?

Daar boven in de
lucht.. 
Helemaal stil lijkt het, daar boven in de lucht-

ballon. Ondertussen kijk je eindeloos ver en zie je

het prachtige landschap, buurtschappen en 

dorpen eens van een andere kant. Laat je mee-

varen door de wind en ontdek waarom ballon-

varen al 200 jaar lang zo’n immense sensatie is!

Het hele jaar door is het mogelijk om een 

ballonvaart te maken. De ervaring is in alle 

seizoenen onvergetelijk. In Laren en Exel kun je

een ballonvaart boeken. Doen!

Een balletje
opgooien
De mooie omgeving leent
zich voor heel veel sportieve
activiteiten. Zin om een 
balletje te slaan of te gooien?
Geen probleem, in de 
gemeente Lochem kun je 
tennissen, bowlen, kegelen,
jeu de boules spelen en 
natuurlijk...klootschieten!

Klootschieten
Klootschieten doe je met een ‘kloot’: een met

loden pinnen verzwaarde houten bal. Wie in zo

min mogelijk worpen het parcours aflegt tijdens

een wandeling door de omgeving, is de win

naar. Klootschietmateriaal is op diverse locaties

in de gemeente te huur.

Adventure Eefde
Adventure Eefde is dé plek waar iedere out-

door en snelheid liefhebber zijn hart kan

ophalen. In dit indoor- en outdoorpark kun

je karten, klimmen en survivallen. Of je nou

ervaren bent of voor het eerst bij ons komt;

bij Adventure Eefde heb je gegarandeerd

een leuk en actief dagje uit.

Ik zie een ster
Goed of slecht weer, dag of nacht: bij Sterren-

wacht Phoenix kun je áltijd vér kijken. In een

van de ruimtes van de sterrenwacht is name-

lijk een planetarium geplaatst. Bezoekers zit-

ten hier op comfortabele banken terwijl de

koepel boven hun hoofd als beeldscherm

functioneert. Zo kun je uren turen naar de ster-

renhemel. Niet alleen die boven Lochem en

omgeving, maar met hetzelfde gemak wordt

die van het Zuidelijk halfrond tevoorschijn 

getoverd. Of een planeet als Mars of 

Jupiter. Als bezoeker waan je je letterlijk én 

figuurlijk tussen de sterren en planeten. Dat

zorgt zeker voor een Wow-effect!

TIP
Op pagina 18 

vind je nog veel 
meer leuke 
adresjes!

 Gezellig met je familie een weekend weg, teambuilding met het 
bedrijf of een vriendenuitje. Op zoek naar een leuke activiteit? 

VVV Lochem geeft je tips, denkt met je mee en regelt het voor je.
Het maakt niet uit of je met een grote groep bent of met minder. 

Ga bijvoorbeeld varen, vliegen met drone of doe mee met een potje
bubbelvoetbal. Je zult verrast zijn wat er allemaal te doen is!

Er op uit!

Witte Wieven

Nieuw in 2020

Beleefboerderij
De kleine Carrousel

Grote speel- en kinder-
boerderij in Laren met 

gezellige horecagelegen-
heid en zonnig terras.

Erve Brooks
In Gelselaar, een klein dorpje in de Achterhoek

ligt pannenkoekenboerderij Erve Brooks, hier

hebben ze een avonturenpad en een blote

voetenland. Het avonturenpad loopt door wei-

landen en singels en is geschikt voor jong en

oud. Met onderweg hindernissen, spelletjes en

een wilgendorp. Deze speel- en klimroute

duurt ongeveer anderhalf uur. Het Blote 

Voetenland is een groot stuk land waar je 

heerlijk op blote voeten kunnen lopen over 

diverse soorten ondergronden. Dus trek uit die

schoenen en ga op pad!
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MORE biedt méér, een museumwinkel, een

eigen café en fietsers kunnen gebruik maken

van oplaadpunten voor e-bikes. MORE heeft

een museum in Gorssel en in Kasteel Ruurlo.

Ruurlo is het decor van het leven en werk van

Carel Willink.

Realistische kunst
Ze werden wel eens ‘de beschaafde heren van

de goede smaak’ genoemd. Expres een beetje

dubbelop. Maar zoals dat hoort bij heren (en

ook dames) van stand, doorstaat hun realisti-

sche kunst moeiteloos de tand des tijds. De kun-

stenaars uit de collectie van Museum MORE

blinken uit in technische perfectie, grote am-

bachtelijkheid en een scherpe kijk op de wer-

kelijkheid. Niet gehinderd door modegrillen

bouwen ze vaak voort op een traditie van Hol-

landse Meesters, Vlaamse primitieven of Itali-

aanse Renaissance-kunst. Maar altijd op geheel

eigen wijze. Hun werk kan mysterieus zijn, niets-

ontziend of juist een blik werpen op een wer-

kelijkheid die niet van deze wereld lijkt.  

Museum MORE in Gorssel is het grootste museum voor Neder-
lands Modern Realisme. Meer dan 200 werken van toonaan-
gevende Nederlandse realisten van de afgelopen 100 jaar zijn
te zien, zoals Charley Toorop, Carel Willink, Jan Mankes en
Pyke Koch. 

MUSEUM MORE
 Het grootste museum voor Nederlands Modern Realisme

Paul Huf, Mathilde Willink poserend voor Afscheid van Mathilde, 1975 c/o MAI

Musea & meer!

Militair Historisch 
Museum De Veteraan
Je ziet hier militairen van 1935 tot en met 1945

van diverse nationaliteiten. Serviesgoed, zend-

apparatuur, een noodkacheltje, distributiebon-

nen en voertuigen, auto's en motoren, affiches,

wapens en nog veel meer! Het museum in

Eefde is zeer breed opgezet en is daardoor uniek

voor ons land.

Liberation Museum 
Het Liberation Museum Lochem, waar naast de

aandacht voor de bevrijding van Lochem, ook

aandacht wordt besteed aan het leven tijdens

de oorlog in Lochem. In de permanente ten-

toonstelling Lochem in de Tweede Wereldoor-

log word je meegenomen naar het leven in de

oorlog. Een leven vol verzet, verlies en soms

'gewoon' de dag proberen door te komen.

Kristalmuseum Borculo
Welke stenen werden vroeger gebruikt om vuur te maken? Hoe ziet een meteoriet

er in het echt uit? En hoe zeef je goud uit een rivier? Je komt het allemaal te weten

in het Kristalmuseum in Borculo. In dit museum vind je honderden edelstenen, 

mineralen en fossielen. Maar ook het skelet van een holenbeer en overblijfselen

van dinosauriërs.

Bezoek het majestueuze Landgoed Verwolde. Het lijkt alsof de oorspronke-
lijke bewoners zo zijn weggelopen. Alle kamers zijn in ere hersteld. In het on-
derhuis beleef je het leven van het personeel d.m.v. een interactieve
presentatie. In de theeschenkerij met heerlijk terras wordt koffie en thee met
allerlei lekkers geserveerd. In de museumwinkel vind je leuke cadeautjes en
streekproducten. 

Lochem is leuk voor iedereen en op vele manieren 
te ontdekken. In en rondom Lochem kun je diverse 

musea en museumboerderijen bezoeken. 
Kijk voor mooie adresjes in de buurt op pagina 18 

of vraag de VVV om informatie!

Museum STAAL
Museum STAAL is een ode aan dichter en landbouw-

kundige A.C.W. Staring (1767-1840). STAAL is geen gewoon
museum, het is een Staring-ervaring: als bezoeker beleef je de
liefde van Staring voor het landschap, de geschiedenis en de

cultuur van de Achterhoek.



Winters5maandse 2020
Zondag 12 januari 2020, Recreatiecentrum de Heksenlaak, Zwiepseweg 32, Barchem

Zondag 9 februari 2020, Zwem- en Sportcentrum de Beemd, Zutphenseweg 110, Lochem

Zondag 15 maart 2020, Camping Reusterman, Looweg 3, Barchem

Zondag 6 september 2020, Landgoederentocht, De Herberg, Dorpsstraat 10a, Vorden

Zondag 15 november 2020, Dorpshuis ’t Onderschoer, Beukenlaan 1, Barchem

Zondag 20 december 2020, Landgoedhotel Woodbrooke, Woodbrookersweg 1, Barchem

Afstanden/starttijden:
6/10 kilometer 10.00 – 12.00 uur

15 kilometer  09.00 – 11.00 uur

25 kilometer 09.00 – 10.00 uur

wsvdosbarchem.nl  | wandelver@wsvdosbarchem.nl  | 06 - 28 72 11 14 (na 18.00 uur)
www.openLuchttheaterLochem.nL

OpenLucht theater Lochem

Van klassiek tot rock. Van Sunny Sunday 
tot Winterwonderland; het openluchttheater biedt 

met festivals en voorstellingen een gevarieerd 
programma voor jong en oud. 

Kijk op de site voor het actuele programma!

Camping Erve Harkink
Voor jonge gezinnen en senioren

Zwiepseweg 138, Lochem  |  (0573) 25 17 75  |  www.erveharkink.nl  |  www.erveharkink.nl

Informatie & Tips
Routes & Kaarten

Cadeautjes & 
Souvenirs

VVV, Markt 2, Lochem
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Kleurrijk Lochem
Lochem blinkt uit in kwaliteit. Er zijn goede con-

certen, voorstellingen, sprekers en tentoonstel-

lingen. De activiteiten zijn even divers als het

publiek. In het voorjaar zijn er de Keidagen, vol

muziek, kermis en straattheater. In de zomer is

er IJsseljazz, met grote, swingende namen op de

diverse podia. En in hartje winter is er Winter-

wonderland in het Openluchttheater in Lo-

chem. Dit is nog maar een greep uit het enorme

aanbod. Want Lochem heeft ook veel bijzon-

dere, kleinschalige evenementen, in de stad zelf

en in alle kernen. En Lochem heeft natuurlijk

haar eigen schouwburg met een programma

vol grote namen! Kijk voor de complete agenda

op www.vvvlochem.nl 

Sint Gudulakerk Lochem
St. Gudulakerk dàt klinkt goed! Van Vivaldi tot 

Piazolla, van orgel tot bandoneon. De Gudula-

kerk in Lochem heeft een zeer goede akoestiek,

waardoor musici en koren van naam graag in

deze kerk optreden. Zoals onder andere de

Matthäus Passion en het Weihnachtsoratorium.

Klokkentoren 
De 49 klokken van de beiaard zijn in de zomer

op diverse data te beluisteren. De kerktoren be-

klimmen kan natuurlijk ook! De 172 treden in de

56 meter hoge kerktoren leiden naar een hoog-

tepunt met schitterende vergezichten. Binnen-

kijken is minstens zo mooi, want op de muren

zijn schilderingen uit de 15e en 16e eeuw te 

vinden. De kerk en de toren is in de zomer-

maanden geopend voor publiek.

Kunst & cultuur
In Lochem kun  je genieten van kunst en cultuur, op 
de meest mooie plekken. Een concert aan de Berkel,

dansen in een kapel of wegdromen bij opera onder 
de lindebomen... Laat de zomer maar komen!

Lochem blinkt uit in kwaliteit. Er zijn goede concerten, voorstellingen, 
sprekers en tentoonstellingen. De activiteiten zijn even divers als het publiek. 

En dat zijn de plekken waar de podia staan ook.

TIP
Kom met Pasen

naar Lochem 
en bezoek de 
Kunstroute

Openluchttheater Lochem
Als je het niet weet, wandel of fiets je er zo

voorbij, terwijl achter de hoge bomen van de

Paaschberg één van Lochems mooiste plekken

ligt: Openluchttheater De Zandkuil. Aan de voet

van de Paaschberg ligt dit theater dat jaarlijks

een aantal keer evenementen organiseert. 

Openluchttheater Gorssel
Ook Gorssel heeft een openluchttheater! Er

worden diverse voorstellingen gehouden. Als

er geen voorstelling is kun je er ook heerlijk

picknicken op een van de bankjes of gewoon

lekker in het gras!

Kapel op ’t Rijsselt Eefde
Kapel op ’t Rijsselt is een zelfstandig podium

voor muziek en theater met een prachtige

akoestiek en een bijzondere ambiance. De pro-

grammering is klassiek maar soms staat er ook

jazz en wereldmuziek op het programma. 

Het Kamertheater Almen
Dit unieke, gastvriendelijke theater is gelegen

tussen de akkers, weiden en bossen van Lochem.

Het is een van de kleinste professionele thea-

ters van Nederland. Het Kamertheater brengt

 theater dichtbij. Er zijn voorstellingen voor jong

en oud met humor, drama en ontspanning. In

Het Kamertheater kun je terecht voor openbare

en besloten voorstellingen, feestjes, uitjes, thea-

terdiners en coaching. 

Schouwburg & Filmhuis 
Lochem
De Schouwburg is dé plek in Lochem waar je

met elkaar geniet van cultuur en amusement.

Een middelgroot theater waar de afgelopen

150 jaar vele bekende artiesten op het toneel

hebben gestaan. Maar er is meer, wat dacht je

van een goede film, ook deze draaien in de

Schouwburg. En af en toe dansen op een

feestje is hier ook geen probleem.

In de verschillende kernen van Lochem zijn veel galeries
en kunstenaars te vinden. Je zult verrast worden door 

de verbeeldingskracht en door de manier waarop 
de kunstenaars inspiratie vinden in deze regio. Hun 

materiaalkeuze varieert van olie- en acrylverf, hout,
steen, glas, brons, textiel en keramiek tot vilt, titaan, 

zilver en krijt. Kijk voor alle adressen op pagina 18. 

Galeries & Kunstenaars 

Schouwburg & Theater
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Ontdek de mooiste plekjes

Op de fiets!

Pontje over de IJssel

Leuke tip? Pak het fietsveer-
pontje in Gorssel, voor een
rondje naar Deventer of eerst
naar Zutphen en weer terug.
Onderweg overal picknick-
bankjes om heerlijk van de
prachtige omgeving en het 
uitzicht over de IJssel te genie-
ten. Je steekt twee keer over,
bij Gorssel en Deventer. In 
Zutphen fiets je over de Oude
IJsselbrug. 

Berkelroute (44 km)
Een route tussen vestingstad Lochem en han-

zestad Zutphen. Je fietst door een afwisselend

landschap met o.a. het riviertje de Berkel, land-

goederen zoals De Velhorst en het Grote Veld

en natuurgebieden.   

Rondje Lochem (20 km)
Een fietsroute van  Lochem naar Barchem en

met een lusje weer terug. Een leuke route voor

een goede eerste indruk van Lochem. 

Ommetje Gorssel (20 km)
Via verharde wegen, zandwegen en dijken

kom je door een bosrijk gebied, langs de Gors-

selse heide, door de Eefdese en Gorsselse Enk

en tenslotte langs de uiterwaarden van de IJssel.  

Lochem, Gorssel & MORE 
(50 km)
Fiets via pittoreske dorpjes naar het gezellige

Gorssel, hier kun je meteen even uitrusten en

genieten langs de IJssel en van prachtige

kunst in Museum MORE. 

ATB Route (90 km)
Een bewegwijzerde route voor veldtoerfiet-

sers, bestaande uit vier lussen, totale lengte 90

km. Er is een traject van 25 km. rondom de

Gorsselse Heide, een door ’t Waliën van 18 km,

een lus van 20 km. door het Grote Veld en een

over de Lochemse Berg van 27 km.

Blokje om (29 km)
Even een blokje om? Dan is deze route iets

voor jou. Volg de knooppunten en leer de om-

geving van Lochem kennen. Je fietst door het

Grote Veld, over de Velhorst en Landgoed

Ampsen, door het gezellige dorp Laren en je

kruist het riviertje de Berkel en het Twenteka-

naal een paar keer.. 

Toertochten
Wielertoerclub Gorssel organiseert regelmatig

leuke tochten, kijk voor meer informatie op

www.wtcgorssel.nl

Van 4 tot en met 7 augustus 2020 kun je

weer de mooiste kilometers fietsen tijdens

fietsvierdaagse  ‘De Achterhoek’ in Laren. Na-

tuurlijk wil je zoveel mogelijk van de Achter-

hoek zien, daarom kun je elke dag een

andere route kiezen. Er zijn routes van 25

(gezins/kinderroute), 40 en 60  kilometer. De

routes zijn duidelijk beschreven en voorzien

van toeristische informatie. 

TIP
Pak het

fietsveerpontje 
in Gorssel!

(april t/m oktober)

Geen fiets? Geen probleem! Er
zijn voldoende verhuurders in de
gemeente Lochem. De verhuur-
adressen zijn te vinden op pagina
18.

Langs betoverende tuinen, onverwachte doorkijkjes en verrassende waterpartijen, 
bloeiende rododendrons, prachtige kleuren en zoete geuren. Prachtige routes leiden je 
langs de mooiste plekjes....

Met de Tuk Tuk, Solex, tandem
cruiser of de E-Chopper!
Geniet van een uniek dagje uit met je partner,

familie of vrienden en ontdek de gemeente 

Lochem op z’n mooist. Uniek uitjes in Laren

heeft een gevarieerd aanbod voor een gezellig

dagje uit. Nieuw is de E-Chopper, een elektri-

sche scooter met dikke banden!

Aan de gracht in Lochem ligt 
kruidentuin de Bleike
Op de plek waar vroeger de was lag te bleken in

de zon groeien nu zo’n 200 verschillende soor-

ten kruiden; geneeskrachtige en keukenkruiden,

maar ook planten die al sinds eeuwen gebruikt

worden voor het verven van textiel. Nieuws-

gierig? De tuin aan de westerbleek is altijd open,

je bent van harte welkom!

De Haarbroekse Vijvertuin
Deze bijzondere tuin ligt aan de Harfsensesteeg

in Harfsen. Het is een hele mooie maar vooral

ook een hele leuke tuin! De overkant bereik je

met een bruggetje of pontje. De tuin is een

wonderlijke combinatie van waterpartijen, 

fantasiebouwsels van oud boerenmaterieel 

en toepasselijke spreuken. In de theeschenkerij

of buiten op het terras is er koffie of thee met

krentenwegge.

Toeren door Lochem...

Spring op de fiets en ontdek de pareltjes van Lochem. 

Fietsend door het coulisselandschap wisselen bossen, 

weilanden en kleine riviertjes elkaar af. Onderweg is er 

heel wat moois te zien: statige kastelen, landgoederen 

en prachtige boerderijen. Fiets van pittoreske dorpen 

naar historische stadjes, nergens anders is de afwisseling 

in landschap zo groot als hier! Er zijn genoeg routes of stel 

zelf je route samen middels de fietsknooppunten.
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Lochem heeft een van de mooiste wandelge-
bieden van ons land. Je wandelt door bossen,
over heide, door veengebieden, langs water
en komt prachtige authentieke boerderijen,
kastelen en landhuizen tegen. Het Staring-
koepeltje, het witte bruggetje en het houten-
plankenpad bij landgoed de Velhorst zijn
verrassende plekken die je onderweg tegen-
komt. Maar ook de vennetjes en de dikke
boom in Laren zijn pareltjes!!

Pieterpad
Het 492 kilometerlange Pieterpad is al door

vele wandelaars gelopen, in beide richtin-

gen, want dat is mogelijk. En nog elke week

krijgt de route er fans bij. De route van het

Pieterpad is beschreven in gedrukte gidsen.

Natuurlijk kun je de route niet in één keer

wandelen. Onderweg zijn er sfeervolle 

accommodaties waar je kunt overnachten.

Van Bed & Breakfast tot luxe hotel. Hoe 

lang zou jij over het beroemde pad doen? Pieterburen- Vorden 

is te doen in 13 etappes. Elke etappe is zo’n 15 tot 22 km. De 

wandeling van Vorden naar Sint-Pietersberg telt wederom dit

aantal. Natuurlijk kun je ook je eigen etappe-indeling maken.

Stadswandeling
Volg de witte pijlen op de grijze stoeptegels in het trottoir et voilà,

je loopt vanzelf de route (5 kilometer) door het historische cen-

trum van vestingstad Lochem. Koop je de brochure die bij de

wandeling hoort? Dan kom je onderweg nog veel meer te weten,

want de nummers die je tegenkomt in de stoep, corresponde-

ren met de nummers in dit handzame boekje. Ze vertellen je het

verhaal bij elke bezienswaardigheid.  

Wie een wandeling wil maken door Lochem, heeft keus genoeg: in de gemeente

Lochem zijn heel veel uitgezette wandelroutes, makkelijk te volgen aan de

hand van de wandelnetwerkkaart. Ze zijn allemaal verrassend mooi!

TIP
Bezoek de Zwiepse

Molen! Als de 
wieken draaien is 

de molenaar 
aanwezig.

Barchemse Wandelvierdaagse
Van donderdag 2 juli tot en met zondag 5 juli 2020 vindt de vijf-

tiende editie van dit sportieve evenement plaats. Vier dagen

wandelen over afstanden van 20, 30, 40 of, als een van de 

weinige in Nederland, 50 kilometer in een prachtige omgeving.

In een gezellige Achterhoekse sfeer genieten van prachtige 

natuur en cultuur. Meer weten of inschrijven? 

Kijk op www.barchemse4daagse.nl 

Over het Pieterpad of door de stad?

Ezeltje strek je!
Kijk, daar word je nou blij van: een ezeltje! In Almen zijn ze te huur, voor een mooie
tocht van 2,5 uur. Lopen met één of meerdere ezels vanaf Camping De Vetweide in
Almen. De ezel draagt de picknickspullen in een mandje op zijn rug. De ezels zijn zeer
sociaal en willen dan ook zo dicht mogelijk bij je in de buurt zijn…. Pas op voor je
broodje of ander lekkers!

Wandelen tussen de kikkers 
en salamanders!
De oudste fundamenten op landgoed Dorth dateren uit de twaalfde eeuw. Op de plaats waar nu

het landhuis staat, stond ooit een kasteel. Het landgoed bestaat uit een parkbos met voorname

bomenlanen, een slotgracht, vijvers, boerengrond en voormalige productiebossen. Dorth ligt

langs de Dortherbeek en is van oudsher een waterrijk landgoed. Vanaf 1960 trad verdroging op.

Kikkers en salamanders kregen het steeds moeilijker en vogels als de nachtegaal verdwenen. Het

waterschap zorgde ervoor dat er weer volop water vloeit. Het landhuis uit 1928 is particulier 

eigendom en is helaas niet te bezichtigen. Verder kun je overal komen. Er zijn twee gemarkeerde

routes van elk 3 km. Voor een uitgebreide wandeling kun je doorsteken naar het Esveldsbos.

Autotocht Lochem

Wandelen of fietsen niet je ding? Ontdek

dan Lochem met de auto! Over kleine zand-

paadjes door het typisch Achterhoekse land-

schap, maar ook over comfortabele wegen

kom je langs de meest bijzondere plekken.

Deze tocht gaat langs de 11 kastelen en

landgoederen die de gemeente rijk is. De 

autotocht van de VVV is al jaren geliefd. Bij

mooi en slecht weer. En hij staat op papier!

Kijk op vvvlochem.nl voor alle routes, of kom langs in de VVV winkel! 
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Aan de oevers van riviertje de Berkel bij Lochem staat het mooi gerestaureerde Staringkoepeltje.

De theekoepel is alleen te bereiken via een voetveer. Met een touw trek je jezelf op het kleine

pontje over het water naar de overkant: de plek waar de koepel staat. Binnen is een kleine 

tentoonstelling over het verleden van de theekoepel. Doen!

Binnensluis

Met het trekpontje

Wie over de Sluis bij Eefde rijdt staat niet stil bij elfduizend 
kubieke meter water. Toch stroomt precies die hoeveelheid in een
klein kwartier de sluisbak in. De sluis is een beschermd Rijks-
monument waar jaarlijks 14000 schepen doorheen komen die 
gemiddeld 750 ton aan vracht vervoeren. De sluis, bestaande uit
twee witte gebouwen met helderrode daken is uniek in zijn soort.
Gebouwd in de Nieuw Zakelijkheid-stijl. Iets dat alleen in Oost-
Nederland voorkomt. De sluis bij Eefde is een belangrijke voor 
de scheepsvaart en de watervoorziening in een groot deel van
Overijssel.

Kanovaren, waterfietsen 
of suppen op de Berkel
Super leuk, een middagje op de Berkel. Dit kan met een kano, waterfiets of SUP-plank. Zo bekijk

je de mooie omgeving van de andere kant en ben je ook nog sportief bezig.

Zwembad de Berkel, Almen, www.zwembaddeberkel.nl

Unieke Uitjes, www.uniekeuitjes.nl (alleen kano) 

Lekker 
plonzen!
Even afkoelen hoor…. Pfff….Heb je
het ook zo warm gekregen? Neem een
frisse duik in een van de buitenbaden.
Of ga even heerlijk zonnen aan de 
waterplas. Is het te koud om buiten te
zwemmen? Geen nood! Er is ook een
binnenbad. Check alle zwembaden op
pagina 18.

Weetje
Weetje: vlakbij het aanlegsteiger in 
Lochem (rotonde Goorseweg 2) staat 
een grappige informatiepaal met een 
voetpedaal. Terwijl je hierop pompt, 
vertelt de paal alles over de historie
van de Berkelzomp.   
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Schipper, mag ik
overvaren?

De Berkel
In Billerbeck, Duitsland,
ontspringt de Berkel.
Daarna meandert de Berkel
door de Achterhoek om 
vervolgens uit de monden 
in die andere mooie rivier:
de IJssel, in Zutphen. 
Maar liefst 110 kilometer
lang is de Berkel. De natuur
en de rivier krijgen de laatste
jaren weer de ruimte.
Daarom worden de oevers
niet gemaaid. En om de 
vissen te verleiden tot een
Berkelroute, krijgen alle
stuwen een vistrap. 

Terug in de tijd
Eeuwenlang voeren schippers met hun handels-

waar over de Berkel tussen Zutphen en het Duitse

Vreden. Het gold als een van de belangrijkste 

handelsroutes. Hiervoor gebruikten ze speciale

platbodemschepen, zompen genaamd. Toen in

1900 de spoorwegen werden aangelegd, bete-

kende dit het einde van de Berkelscheepsvaart. 

Met de komst van replica's van de oude ‘Berkel-

zompen’ herleeft  het verleden op de Berkel. 

Vrijwilligers – uitgedost in een schipperstenue -

nemen toeristen mee voor een vaartochtje op een

fluisterstil platbodemscheepje. In Almen vaar je

langs de Velhorst en door het prachtige landschap.

In Lochem zijn dat Havezathe de Heest, landgoed

Beekvliet en buitenplaats de Cloese. 

Berkelzomp Lochem, vaart van april tot en met 

oktober, reserveren kan bij VVV Lochem, 

(0573) 251 898.

Berkelzomp Almen, vaart van april tot en 

met september, reserveren kan bij Zwembad 

de Berkel, (0575) 431 500.

Laat je meevoeren over de mooie  Berkel. De schipper is je gastheer. 
Neem je vrienden, familie of kinderen mee, want de Berkelzomp steelt ieders hart.

TIP
Groepsuitje? Op 
vvvlochem.nl 

vind je tips voor 
groepen!

De bossen en landschappen in Lochem worden aangenaam 
afgewisseld door de IJssel met haar prachtige uiterwaarden,

het Twentekanaal, recreatieplassen en door het riviertje 
De Berkel. Het water en de oevers zijn het domein 
van watervogels en vissen. Maar ook van kanoërs, 
de Berkelzomp en vissers. En in zomer nemen de 

echte doorzetters er een frisse duik!  

De Berkelzomp neemt je mee

Havezathe de Heest

Beleef je eigen piraten-
avontuur!

Een vaartocht over de Berkel en Woeste Willem

is er bij! Zijn opdracht? Een schat zoeken. Hele-

maal alleen lukt dat niet. Jij kunt hem vast hel-

pen. Je weet toch wel raad met flessenpost, een

schatkaart en een beetje water? Willem wacht

je op in de Berkelzomp. Eerst even reserveren

via VVV Lochem (0573) 251 898 (voor kinderen

van 7 – 9 jaar).
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Op een landgoed vind je behalve rust, stilte en frisse lucht een

grote verscheidenheid aan natuur, landbouw, cultuur en histo-

rie. Op landgoed Ampsen bijvoorbeeld,  broeden zo’n tachtig ver-

schillende vogelsoorten. En dat allemaal in zo’n klein gebied. Voor

bezoekers lopen er verschillende fiets- en wandelroutes door het

landgoed.

Het Sterrenbos van Landgoed Ampsen 
Het zogeheten Sterrenbos is een verzameling van lanen die vol-

gens een bepaald patroon met elkaar zijn verbonden en op een

centraal punt bij elkaar komen. Bijzonder van het Sterrenbos in

Ampsen is dat er een tweede patroon overheen ligt bestaande

uit een lanenstelsel dat telkens de hoeken verbindt met het mid-

den van de twee tegenovergelegen zijden. Deze lanen vorme n

een prachtige ster om het midden heen. 

Het kasteel, de bijbehorende gebouwen en bouwsels én de 

belangrijke lanen zijn rijksmonument. Het gehele landgoed valt

onder de Natuurschoonwet. 

Pittoreske hooibergen op Landgoed De Velhorst 
In de omgeving van Huize de Velhorst vind je een schilderachtig,

kleinschalig landschap waar alle facetten van het oude Achter-

hoeks landschap terugkomen: een enk en een kamp, een mooie

buitenplaats, fraaie houtwallen, historische boerderijluiken en

mooie oude hooibergen.

Als je op de witte opklapbrug staat bij de stuw heb je een prach-

tig zicht op het landgoed met het huis. Wie het wandelpad

neemt vanaf de Dochterenseweg, krijgt een heel fraai beeld van

hoe een beekdal met al z’n glooiingen eruit moet zien. De 

Velhorst herbergt zo’n 5 hectare botanische rijkdom. 

Het Groote Veld
Het Groote Veld is het leefgebied bij uitstek voor deze nachtelijke 

vogel, die langzaam maar zeker weer in aantal toeneemt. Zoals het dat

ook is voor de Roodborsttapuit en de Klapeksters. Ooit was dat Groote

Veld één groot heidegebied. Verhaald wordt dat ‘vroeger’ iemand die mid-

den op die heide stond de kerktorens van Lochem, Zutphen en Almen kon

ontwaren. Maar de boeren en hun schapen die de heide in stand hielden

verdwenen en het gebied groeide dicht. Dankzij natuurmonumenten zijn

grote delen van het terrein de laatste jaren afgeplagd zodat er weer 

meer heide terug kan komen. De heide die er al is wordt begraasd door

Schoonebekers, een zeldzaam, oud-Hollands schapenras.  Aan de west-

zijde van het Groote Veld is een schaapskooi gebouwd. 

Gorsselse heide
De Gorsselse Heide is één van die prachtige pareltjes die de

Achterhoek rijk is. In dit natte-heide gebied komen nog zeer zeld-

zame en beschermde plantjes voor, zoals zonnedauw, gagel en

klokjesgentiaan. Her en der grazen schapen en Blonde d’Aquitai-

nes. Bijzonder is dat een groep inwoners zelf het herstel en 

beheer van de heide organiseert. Deze romantische omgeving

leent zich uitstekend voor een wandeling, fiets- of ruitertocht. 

Lochemse Berg 
Het is vooral een spechtenbos, die Lochemse Berg. Alle vijf de

spechten die het hele jaar door in Nederland verblijven komen er

voor: de Zwarte en de Groene specht, de Grote bonte, de Kleine

bonte en – sinds korte tijd – ook de Middelste bonte specht. 

Natuurbeheerders als Het Geldersch Landschap, eigenaar van de

Lochemse Berg, laten hun bossen doelbewust steeds ouder 

worden, onder andere om spechten – en daarmee tal van andere

diersoorten -  een dienst te bewijzen.  

TIP
Met de ATB 

route door deze 
natuurgebieden

Lochemse Landgoederen 

Bijzondere bomen op Landgoed Verwolde 
Naast de dikste eik van Nederland, staat ook een 200 jaar oude ei-

kenboom op het landgoed. Bovendien herbergt Verwolde de op

twee na grootste populier van Europa.

Verwolde is één van de mooiste landgoederen van Nederland.

De natuur is heel divers. Wat je hier terugvindt, is het coulisse-

landschap dat de Achterhoek zo typeert. Het huis is in 1976 aan

Stichting Gelders Landschap/Geldersche Kasteelen overgedra-

gen en is nu onder meer een museum. Als je er binnenkomt, lijkt

het alsof de familie nét vertrokken is. Heel bijzonder is de geres-

taureerde Chinese kamer.

Lochem is rijk aan natuurgebieden zoals de Lochemse Berg, de Paaschberg 
en het Groote Veld. De gemeente Lochem heeft de hoogste dichtheid in 

buitenplaatsen en landgoederen in Nederland.

Het is maar goed dat natuurgebieden in de nachtelijke uren niet vrij toegankelijk zijn.
Anders zou vast al iemand op het idee zijn gekomen op een zwoele zomeravond een paar
honderd stoelen op het Groote Veld neer te zetten zodat mensen op hun gemak zouden 
kunnen luisteren naar een heel bijzonder concert: dat van de Nachtzwaluw. 

Uitgestrekte natuurgebieden

Landgoed De Boekhorst

Huis Verwolde

Landgoed de Velhorst

Bonte specht

Gorsselse hei



B&B

De Timmerije
Rammelgoor 2, Barchem

06 25 02 46 84

Rouwenhorst
Borculoseweg 25, Barchem

0573 441 255

www.rouwenhorstvakan-
tie.nl

De Eefdese Enk
Eefdese Enkweg 4a, Gorssel

0575 493 895

www.deeefdeseenk.nl

’t Hekkert
Domineesteeg 2, Gorssel

0575 492 369

www.thekkert.com

B&B Woolbekke
Holterweg 118, Laren

0573 221 216

De Nieuwe Menger
Rengersweg 31, Laren

06 52 45 12 88

www.denieuwemenger.nl

De Voshaar
Verwoldseweg 27, Laren

0573 400 754

www.devoshaar-laren.nl

Koeslag
Lindenbergsdijk 1, Laren

0573 401 309

PicaBella
Holterweg 76, Laren

06 15 46 76 31

www.pica-bella.nl

Snooze & Snore
Dochterenseweg 17, Laren

0573 460 919

www.move-and-grow.nl

De Boschwandeling
Veenweg 10, Lochem

06 42 47 11 79

www.boschwandeling.nl

Hart van Lochem
Bierstraat 8, Lochem

0573 746 013

www.hartvanlochem.nl

’t Zweverinck
Dochterenseweg 16, Lochem

0575 431 353

B&B Zwiep
Zwiepseweg 165, Zwiep

06 49 69 62 72

www.dezwiepsemolen.nl

Camping

De Vetweide
Dorpsstraat 7, Almen

0575 431 927

www.devetweide.nl

Domein Groot Besselink
Lage Lochemseweg 31c,

Almen

06 21 63 83 90

www.grootbesselink.nl

Reusterman
Looweg 3, Barchem

0573 441 385

www.reusterman.nl

’t Fleerhof
Hardermaat 8, Barchem

0573 441 370

www.fleerhof.nl

Camping de Wijte
Harfsensesteeg 8, Eefde

06 19 37 94 35

www.dewijte.nl

Braakhekke
Braakhekkeweg 9, Harfsen

0573 431 963

www.camping-
braakhekke.nl

De Huurne
Harfsensesteeg 17, Harfsen

0573 459 026

www.dehuurne.nl

De Bosrand
Kielersdijk 1, Laren

0573 421 229

www.camping-bosrand.nl

De Vrolijk
Wittendijk 4, Laren

0573 401 941

www.campingdevrolijk.nl

Hietkamp
Markeloseweg 7, Laren

0573 402 363

www.campinghietkamp.nl

Lieftink
Bouwhuisweg 6, Laren

0573 401 589

www.campinglieftink.nl

Nijveld
Broekdijk 1, Laren

06 27 55 47 90

www.campingnijveld.nl

BoerenBed Hoeve Draafsel
Dochterenseweg 29A, Lochem

0528 229 440

www.boerenbed.nl

De Waltakke
Bolksbeek 7, Lochem

0573 471 313

www.dewaltakke.nl

Erve Harkink
Zwiepseweg 138, Lochem

0573 251 775

www.erveharkink.nl

’t Gagel
Gageldijk 3, Lochem

06 18 30 21 39

www.campinggagel.nl

Groepsaccomodatie 

Gelders Groenland
Haytinksdijk 1B, Barchem

06 12 99 62 51

www.geldersgroenland.nl

Jolinckhoeve
Winkelsdijk 3, Barchem

06 18 86 39 16

www.jolinckhoeve.nl

Logeerboerderij Oltvoort
Lochemseweg 163a, Harfsen

0573 431 201

www.oltvoort.nl

De Schoolt
Wittendijk 11, Kring van Dorth

0573 221 326

www.villaschoolthoff.nl

Tramzicht
Holterweg 56, Laren

0573 402 476

www.tramzichtlaren.nl

De Waltakke
Bolksbeek 7, Lochem

0573 471 313

www.dewaltakke.nl

Hotel 
Conferentie 

Landhotel De Hoofdige
Boer 
Dorpsstraat 38-40, Almen

0575 431 744

www.dehoofdigeboer.nl

Hotel De Lochemse Berg
Lochemseweg 42, Barchem

0573 251 377

www.delochemseberg.nl

Landgoed Morgenstern
Witzand 4, Barchem

0573 441 920

www.morgenstern.nl

Stayokay Gorssel
Dortherweg 34, Kring van

Dorth

0573 431 615

www.stayokay.com

Villa Schoolthoff
Wittendijk 11, Kring van Dorth

0573 221 326

www.villaschoolthoff.nl

Erve Vennekotte
Boomkampsweg 4, Laren

06 28 84 62 55

www.vennekotte.nl

Centrum Athanor
Hooislagen 9, Lochem

0573 421 111

www.centrumathanor.nl

Hotel Hof van Gelre
Nieuweweg 38, Lochem

0573 253 351

www.hofvangelre.nl

Zwieps Lokaal
De Heest 6, Zwiep

www.zwiepslokaal.nl

Vakantiewoning

Het Zwicht
Wierssebroekweg 2, Barchem

0573 452 047

www.hetzwicht.nl

Vakantiehuis 
Groothagenbeek
Borculoseweg 44, Barchem

0545 271 424

www.groothagenbeek.nl

De Wijte
Harfsensesteeg 8, Eefde

06 19 37 94 35

www.dewijte.nl

Landgoed Het Haveke
Zutphenseweg 113, Eefde

0575 513 282

www.hethaveke.com

De Kleine Specht
Dortherweg 8a, Epse

06 30 41 93 16

Natuurpark Calluna 
Deventerdijk 10, Harfsen

0573 431 790

www.natuurpark-calluna.nl

Verwoldsehof
Horstweg 1, Laren

06 24 69 97 28

www.verwoldsehof.nl

Vakantie Villa Lochem
Vordenseweg 6 – 623, Lochem

www.vakantievillalochem.nl

’t Gagel
Gageldijk 3, Lochem

06 18 30 21 39

www.campinggagel.nl

Oostendijk
Larenseweg 51, Markelo

0573 421 186

www.oostendijk.nl

Schoneveld
Barchemseweg 77, Ruurlo

0573 491 603

www.boerderijschoneveld.nl

Blijven slapen
Geniet van de Achterhoekse 

gastvrijheid in Lochem. Eén dag is

niet genoeg om alles te doen en 

ontdekken. Maak van een dagje uit

een weekendje of weekje weg. 

En als dat nog niet genoeg is, 

kom je toch nog een keer terug! 

Genoeg leuke plekjes om te slapen.

En heerlijk te ontbijten......

Ontdek & beleef  Lochem16
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De Nieuwe Aanleg
Scheggertdijk 10, Almen

0575 431 296

www.nieuwe-aanleg.nl

Theetuin ’t Besselink
Lage Lochemseweg 31a,

Almen

06 53 24 97 41

www.theetuintbesselink.nl

Brasserie Woods
Woodbrookersweg 1, Barchem

0573 441 734

www.woodbrookebar-
chem.nl

Chun Lin
Lochemseweg 35, Barchem

0573 255 525

www.chunlin.nl

Eethuis De Kaleberg
Lochemseweg 22, Barchem

0573 441 459

www.eethuisdekaleberg.nl

China Town
Zutphenseweg 40, Gorssel

0575 493 783

www.chinatowngorssel.nl

Eetcafé De Hoek
Joppelaan 5, Gorssel

0575 492 263

www.eetcafe-dehoek.nl

Restaurant 't Elf Uur
Deventerweg 27, Gorssel

0575 492 122

www.restaurantelfuur.nl

Zo en Nu
Hoofdstraat 43f, Gorssel

06 29 41 33 51

www.zoennu.nl

De Haarbroekse Vijvertuin
Harfsensesteeg 40, Harfsen

0573 401 623

www.haarbroek.com

De Zevensprong
Dortherdijk 6, Joppe

0575 494 202

www.dezevensprong.nu

Het Bosrestaurant Joppe
Joppelaan 100, Joppe

0575 494 206

www.bosrestaurant.nl

Gebakhuus
Peppeldijk 1a, Kring van Dorth

06 20 52 27 65

www.gebakhuus.nl

Aris Frieterie
Holterweg 1, Laren

0573 402 427

www.arisfrieterie.nl

Bistro-rant ’t Langenbaergh
Deventerweg 1, Laren

0573 401 209

www.langenbaergh.nl

Stegeman
Dorpsstraat 1, Laren

0573 401 221

www.stegemanlaren.nl

Witkamp
Dorpsstraat 8, Laren

0573 401 210

www.witkamp.com
 

Bakker Bart
Bierstraat 34, Lochem

0573 200 108

www.bakkerbart.nl

Bousema
Zutphenseweg 35, Lochem

0573 251 868

www.bousemahoreca.nl

Brasserie Floris
Stationsplein 1, Lochem

0753 257 325

www.brasseriefloris-
lochem.nl

Café La Touche
Oosterwal 24, Lochem

De Basiliek
Bierstraat 6, Lochem

0573 258 082

www.debasilieklochem.nl

De Eetgalerie
Doctor Rivestraat 8, Lochem

0573 255 145

www.eetgalerielochem.nl

Eetcafé De Zonnebloem
Zutphensweg 103, Lochem

0573 251 745

www.dezonnebloem
lochem.nl

Eetcafé Scholten
Bierstraat 4, Lochem

0573 251 795

www.eetcafescholten.nl

Eetwinkel Jan Patat
Zutphenseweg 11, Lochem

0573 252 532

www.janpatatlochem.nl

Gelati e Panini
Molenstraat 2, Lochem

0573 250 044

www.gelatiepanini.nl

Grand Café De Babbelaer
Molenstraat 17, Lochem

0573 257 445

www.debabbelaer.nl

Grand Café Merlot
Ploegdijk 2, Lochem

0573 462 310

www.grandcafemerlot.nl

Kawop
Markt 23, Lochem

0573 253 342

www.kawop.nl

Lochemse Croissanterie
Oosterwal 27, Lochem

0573 256 596

www.lochemse-
croissanterie.nl

Mirjam’s Keukenbrigade
Walderstraat 26, Lochem

06 23 61 42 37

www.mirjamskeuken
brigade.nl

Mondani
Graaf Ottoweg 6, Lochem

0573 257 595

www.mondani.nl

Prego IJs
Achterstraat 23, Lochem

0573 254 690

Raedthuys
Bierstraat 2, Lochem

0573 459 848

www.raedthuyslochem.nl

Semmelink koffie thee
schenkerij
Markt 29, Lochem

0573 253 150

www.semmelink.nl

Tjong Ho
Nieuwstad 36, Lochem

0573 252 422

www.tjongho.weebly.com

Woodstock eetcafé
Bierstraat 14, Lochem

0573 785 078

www.woodstockeetcafe.nl

De Witte Wieven
Zwiepseweg 157, Zwiep

0573 745 002

www.dewittewieven.nl

Erve Brooks
Broekhuisdijk 5, Gelselaar

0545 481 371

www.erve-brooks.nl

Eten & Drinken
Bourgondisch genieten in Lochem.

Op culinair gebied heeft Lochem

veel te bieden. Je proeft de smaak

van de streek, maar ook van ver

daar buiten. Het is niet voor niks

dat Lochem naar meer smaakt.

Kom eens proeven! 

Van pannenkoek tot haute cuisine.

Van lekker borrelen of een 

daghap tot een uitgebreid diner.

Er is voor ieder wat wils.



Atelier & Galerie

Galerie De Blauwe Deur
Bakkersteeg 2, Almen

0575 433 447

www.blauwedeur.nl

Galerie Stijl
Zutphenseweg 132, Eefde

0575 474 280

www.galeriestijl.nl

Dorien Plaat
Molenweg 58, Gorssel

06 22 15 43 06

www.dorienplaat.nl

Atelier de Schone Schijn
Overveldweg 1, Harfsen

0573 430 223

www.deschoneschijn.nl

Terrakotta
Verwoldseweg 41, Laren

0573 421 664

www.terrakotta.nl

Abalorio Sieraden
Prins Clauslaan 89, Lochem

0573 259 397

www.abaloriosieraden.
vpweb.nl

Atelier Boezeman
Lochem

06 23 50 69 03

www.lenieboezeman.nl

Atelier met Stip
Lochem

06 24 63 94 90

www.ateliermetstip.nl

Luster Workshop
06 46 01 43 39

www.lusterworkshops.nl

Attractie

Varen met de Berkelzomp
Almen & Lochem

www.stichtingberkelzomp.nl

Wandelen met een ezel
Dorpsstraat 7, Almen

0575 431 927

www.devetweide.nl

Beleefboerderij 
De kleine Carrousel
Koebushorst 7, Laren

0573 221 306

www.dekleinecarrousel.nl

Escaperoom de Berechting
Markt 2, Lochem

0573 233 000

www.de-berechting.nl

Sterrenwacht Phoenix
Ampsenseweg 10, Lochem

06 25 10 95 73

www.sterrenwachtphoenix.nl

De Witte Wieven
Zwiepseweg 157, Zwiep

0573 745 002

www.dewittewieven.nl

De Zwiepse Molen
Zwiepseweg 165, Zwiep

0573 258 282

www.dezwiepsemolen.nl

Erve Brooks
Broekhuisdijk 5, Gelselaar

0545 481 371

www.erve-brooks.nl

Stoomtrein Bello 56
06 53 54 23 08

www.bello56.nl

Boergondische boer

Wijngaard De Nieuwe 
Baankreis
Ehzerallee 3, Almen

0575 433 904

www.denieuwebaankreis.nl

Aspergeboerderij ten
Broeke
Rossweg 24, Laren

0573 251 548

www.asperges-tenbroek.nl

De Steurhoeve
Holterweg 61, Laren

06 12 09 95 30

www.steurhoeve.nl

Landgoed Verwolde
Jonker Emilelaan 5, Laren

www.landgoedverwolde.nl

Melkveebedrijf Heijink
Exelseweg 12, Laren

0573 421 341

www.melkveebedrijfheij-
ink.nl

Wijngaard de Braoke
Deventerweg 88, Laren

0573 401 799

www.wijnbouw-laren.nl

Museum

Museum STAAL
Dorpsstraat 39, Almen

0575 474 317

www.museumstaal.nl

Museum de Veteraan
Koffiestraat 9, Eefde

0575 515 536

Museum MORE
Hoofdstraat 28, Gorssel

0575 760 300

www.museummore.nl

Huis Verwolde
Jonker Emilelaan 4, Laren

0573 401 825

www.verwolde.glk.nl

Liberation Museum
Walderstraat 15, Lochem

www.lochemsoorlogs
museum.nl

Kristalmuseum
Burg. Bloemersstraat 1, Borculo

0545 272 200

www.kristalmuseum.nl

Oud Ambacht 

Touwslagerij Steenbergen
Veldhofstraat 10a, Gorssel

0575 491 337

www.touwslagerij.com

Glasblazerij Martorell
Zutphenseweg 56, Laren

0573 433 722

www.glasblazerijmartorell.nl

René Bruns schrijnwerker
Oude Holterweg 5, Laren

0573 221 508

www.renebruns.nl

Valkerij Schaap
0573 254 440

www.valkerijschaap.nl

Outdoor / Sportief

Adventure Eefde
Elzerdijk 44, Eefde

0575 540 229

www.adventureeefde.nl

Unieke Uitjes
Deventerweg 67C, Laren

0573 740 004

www.uniekeuitjes.nl

Golfclub de Graafschap
Sluitdijk 4, Lochem

0573 254 323

www.lochemsegolfclub.nl

Lochemse Tennis Club
Barchemseweg 20, Lochem

0573 253 790

www.ltclochem.nl

Free-wheel
Netwerkweg 7, Vorden

0575 554 228

www.free-wheel.com

Bas Ballonvaarten
0573 401 826

www.basballonvaart.nl

Exellent Ballooning
0573 421 296

www.luchtballon.nl

Fulltime Adventure
www.fulltimeadventure.nl

Theater

Kamertheater Almen
Wagenvoortsdijk 8, Almen

0575 760 030

www.kamertheater.nl

Kapel op ’t Rijsselt
Mettrayweg 25, Eefde

0575 570 521

www.kapeloptrijsselt.nl

Openluchttheater Lochem
Onderlangs, Lochem

www.oltl.nl

Schouwburg Lochem
Oosterwal 22, Lochem

0573 250 051

www.schouwburglochem.nl

Tuin

De Haarbroekse Vijvertuin
Harfsensesteeg 40, Harfsen

0573 401 623

www.haarbroek.com

Kruidentuin de Bleike
Westerbleek 13, Lochem

Verhuur 

Fietsverhuur Koeleman
Borculoseweg 3, Barchem

0573 441 258

www.koeleman-barchem.nl

Unieke Uitjes
Deventerweg 67C, Laren

06 29 79 78 78

www.uniekeuitjes.nl

Fiets Service Finke
Walderstraat 22, Lochem

0573 251 712

www.fietsservicefinke.nl

Goossens Tweewielers
Julianaweg 9, Lochem

0573 257 361

www.goossensborculo.nl

Taxi Weekenstroo
Nieuwstad 13, Lochem

0573 251 551

www.taxilochem.nl

Zwembad

Openluchtbad de Berkel
Berkelweg 7, Almen

0575 431 500

www.zwembaddeberkel.nl

Openluchtbad de Boskoele
Lindeboomweg 6a, Gorssel

0575 491 429

www.zwembaddeboskoele.nl

Openluchtbad Leussinkbad
Holterweg 45, Laren

0573 401 748

www.leussinkbad.nl

Zwembad de Beemd
Zutphenseweg 110, Lochem

0573 252 620

www.zwembaddebeemd.n

Zien & Doen
In de gemeente Lochem is genoeg te zien

en te doen! Fietsen en wandelen is nog

leuker als er van alles te beleven valt. 

Beklim de Lochemse Berg of neem een

ezel mee. Wandel in Gorssel over de heide

of bekijk één van de vele landgoederen.

Ga golfen of ontdek de omgeving op een

solex of per elektrische tuktuk. Bezoek

musea, galerieën of ga lekker shoppen.

Heel actief of ietsje minder actief, 

er is zoveel te doen, dat je zeker 

nog eens terug wilt komen!
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Ondernemersvereniging
Almen
www.ov-almen.nl

Autobedrijf Slettenhaar
Almen & Harfsen

www.garageslettenhaar.nl

Bakkerij Jansen
Lochemseweg 1, Barchem

0573 441 234

www.bakkerij-jansen.nl

Boertie Optiek
Hoofdstraat 32, Gorssel

0575 491 233

www.boertieoptiekgorssel.nl

By Artistique Haarmode
Hoofdstraat 41, Gorssel

0575 491 534

www.byartistiquegorssel.nl

Graafschap Bibliotheek
Hoofdstraat 45, Gorssel

0575 492 045

www.graafschap
bibliotheken.nl

Kantoorboekhandel Bechtle
Hoofdstraat 40, Gorssel

0575 491 584

www.debechtle.nl

René Vos Outdoor & Sports
Hoofdstraat 39, Gorssel

0575 493 989

www.rene-vos.nl

The Cosy Country Store
Hoofdstraat 47e, Gorssel

0575 491 349

www.deleukstewinkel.nl

De Poorte Joppe - 
Straatwerk
Joppelaan 81, Joppe

0575 494 308

www.depoortejoppe.nl

Haneveld Hoveniersbedrijf
Holterweg 56, Laren

0573 401 387

www.haneveldlaren.nl

Keurslagerij van de Pol
Deventerweg 33, Laren

0573 401 237

www.vandepol.keurslager.nl

PLUS Beuzel
Holterweg 10, Laren

0573 401 715

www.plus.nl

Rietdekker Kok
Dijkmansweg 5, Laren

0573 401 354

www.rietdekkersbedrijfkok.nl

Stegink Tweewielers
Rengersweg 18, Laren

0573 401 282

www.stegink-bike.nl

Welkoop
Rengersweg 4, Laren

0573 401 544

www.welkoop.nl

Wereldbakker Wijnand
Huenderstraat 2, Laren

0573 401 339

www.wereldbakker
wijnand.nl

Bakkerij Nollen
Walderstraat 36, Lochem

0573 251 891

www.bakkerijnollen.nl

Beumer Schoenmode
Walderstraat 23, Lochem

0573 251 631

www.beumerschoenmode.nl

Boekhandel Lovink
Markt 18, Lochem

0573 251 679

www.libris.nl/lovink

Discus Van Aalst
Rembrandtlaan 3, Lochem

0573 251 036

www.discus.nl

Etos
Molenstraat 11, Lochem

0573 257 809

www.etos.nl

Graafschap Bibliotheek
Doctor Rivestraat 3, Lochem

0573 252 727

www.graafschap
bibliotheken.nl

Holiday Sport
Vordenseweg 1, Lochem

0573 253 795

www.holidaysport.nl

IJsseldijk Kappers
Bierstraat 26, Lochem

0573 252 020

www.ijsseldijkkappers.nl

Intratuin
Goorseweg 27, Lochem

0573 288 666

www.intratuin.nl

Kringloop 2 switch
Walderstraat 18, Lochem

0900 0205

www.2switch.nl

Lochemse Ondernemers
Vereniging
facebook.com/lovlochem

Makkinga de Haan Schippers
Graaf Ottoweg 16, Lochem

0573 258 258

www.makkinga.nl

Praxis Bouwmarkt
Kwinkweerd 4, Lochem

0573 251 999

www.praxis.nl

Primera
Molenstraat 50, Lochem

0573 256 798

www.primera.nl

Qinn Womenswear
Molenstraat 9, Lochem

0573 256 452

www.qinn-womenswear.nl

Sanidrõme Fleming
Achterstraat 13-19, Lochem

0573 251 485

www.sanidrome.nl/
fleming-lochem

Schoenmakerij Lans
Markt 26, Lochem

0573 254 975

www.schoenmakerijlans.nl

Slagerij Sieverink
Markt 9, Lochem

0573 251 865

www.slagerijsieverink.nl

The Duesenberg Connection
Walderstraat 5a, Lochem

0573 253 381

www.duesenberg
connection.nl

Van de Kolk Wonen
Nieuwstad 8-12, Lochem

0573 251 761

www.vandekolkwonen.nl

Zweverink Muziek
Zwiepseweg 80, Lochem

0573 251 704

www.zweverinkmuziek.nl

Dorpshuis ’t Onderschoer
Beukenlaan 1, Barchem

0573 441 583

www.onderschoer.nl

Het Hart
Jolinkweg 2, Eefde

0575 547 480

www.hetharteefde.nl

WTC Gorssel
Wielertoerclub

www.wtcgorssel.nl

Fiets4daagse Laren
www.fietsvierdaagse
deachterhoek.nl

Huize Beukenstein
Ampsenseweg 19, Lochem

www.huizebeukenstein
lochem.nl

Rabobank
Markt 14, Lochem

www.rabobank.nl

Nood & Gezondheid

Fitness & Fysiotherapie
Sjahto
Dwarsdijk 3, Laren

0573 421 066

www.sjahto.nl

Apotheek Lochem
0573 251 384

www.apotheeklochem.nl

Fysiotherapie de Brug
Haalmansweg 1, Lochem

0573 257 228

www.ftlochem.nl

Fysiotherapie Veeze
Francois Ballochilaan 83, 

Lochem

0573 254 287

www.veeze.nl

Monuta Kamperman
Zutphenseweg 91B, Lochem

0573 451 313

www.monuta.nl/vestiging/
lochem

Woonzorgcentrum Gudula
Oosterwal 18, Lochem

0573 256 655

www.zorggroep
sintmaarten.nl

Gelre ziekenhuizen
Den Elterweg 77, Zutphen

www.gelreziekenhuizen.nl

Winkelen
Wil je naar Lochem komen om te 

winkelen? Gezellig! Van klein buurt-

schap naar heuse stad Lochem. Elk 

met z’n eigen charme en eigen keuze 

aan winkels. In Lochem en Gorssel 

zijn diverse leuke winkels te vinden 

om even heerlijk rond te snuffelen.

Wij helpen je graag om je verblijf 

prettig te maken en geven je tips. 

Ook als het even niet mee zit.

Handige Adresjes




