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Berkel en Staringkoepel 

Beschrijving 
De Berkel is een riviertje in de Achterhoek en Salland, een rustig meanderend stroompje in een 

mooi coulissenlandschap. Dit is een kennismaking met een afwisselend natuurlijk en 

cultuurhistorisch schap. 

Route 

 

1. Loop vanaf de Zuthenseweg bij het landbouwmechanisatiebedrijf de Dochterenweg in 

2. Ga op het kruispunt linksaf de Molendijk op, ga op het kruispunt rechtsaf en loop naar het 

volgende kruispunt 

3. Ga hier het onverharde pad, naar links naast de boerderij op. Volg dit pad enige tijd 

4. Neem na het landbouwperceel het eerst pad naar rechts in het bos in (bij een slagboom en 

loop alsmaar rechtdoor tot aan de spoorbaan 

5. Ga na de spoorbaan naar links en volg deze weg tot aan de provinciale weg, je loopt hier 

helaas even langs een industrieterrein 

6. Ga bij de provinciale weg naar rechts de brug over het Twentekanaal over Volg het fietspad tot 

waar deze onder de weg doorgaat. Hier ga je rechtdoor een paadje door het gras onderlangs 

de provinciale weg. Loop over een betonnen balk naar de andere kant van de Berkel 

7. Ga hier naar rechts en volg het graspad langs de Berkel (deze ligt rechts van je) Volg de Berkel 

geruime tijd, tot het punt waar het pad iets van Berkel afgaat en je aan de andere kant van 

het water een parkeerplaatsje ziet 
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8. Steek de Berkel over en volg de weg (opnieuw de Dochterenweg en steek het Twentekanaal 

over) 

9. Ga bij het spoor linksaf en ga even later naar rechts het spoor over. Volg deze weg de 

Broersdijk tot aan de Provinciale weg, ga hier naar rechts 

10. Neem de eerste weg naar links de Mussenweg en volg deze tot een T-splitsing met de 

Harfsenweg 

11. Ga naar links de Harfsenweg op en volg deze tot aan een T splitsing 

12. Ga naar rechts de Harfsensteeg op richting een gasinstallatie oid, neem de bocht mee naar 

links 

13. Ga rechtsaf de Katgershoek op en volg deze geruime tijd tot aan het einde een T-splitsing 

14. Ga rechtsaf de Lindenbergdijk op en loop naar de Provinciale weg 

15. Ga hier linksaf de Zutphenseweg op en loop richting het beginpunt. 

http://www.stroomwaarts.nl/

