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Meanderende Berkel bij Almen 

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 landschap. Met name bij Almen heeft de rivier een paar mooie meanders 

Route 

 

1. Loop vanaf de kerk in de richting van het hotel en ga linksaf de Staringweg in, neem de eerste 

weg rechts de Blauwedijk 

2. Neem bij een zijweg een pad naar rechts door een klaphek door en loop langs een begroeid 

watertje, ga op de T-splisting naar links en steek een weg over en loop rechtdoor opnieuw 

door een hek, volg dit pad dat door een grasland slingerd. Je loopt een bosje in en loopt naar 

links naar de verharde weg. Deze ga je op 

3. Ga naar links en volg deze verharde weg (de Ehzerallee) 

4. Neem de eerste weg naar links en volg deze enige tijd, je neemt een paar slingers en de weg 

eindigt op de erf van een boerderij 

5. Achter het erf is een bosje en daarin is een bospad naar links, volg dit pad mee naar rechts en 

maar een bocht naar links, steek een weg over en loop in een boog om een zomerhuis heen en 

loop het bos uit. Loop rechtdoor over een zandpad naar het kanaal 

6. Ga naar rechts en volg het kanaal enige tijd, loop omhoog naar de weg en aan de andere kant 

weer naar beneden 

7. Neem het pad schuin naar rechts en loop in de richting van een boerderij, neem bij de 

boerderij de weg naar links 

8. Je komt opnieuw bij een weg (de Weggelhorst)en ga deze rechtsaf op (je loopt op de rand van 

een ietwat vreemde verhoging) naar een boerderij, loop opnieuw over het erf en loop daarna 

door over een graspad 

9. Ga op de T-splitsing met de verharde weg, de Dochterenweg, naar rechts en loop naar de 

Berkel 
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10. Neem na de Berkel, bij een hek een pad naar rechts en volg dit pad, eerst door het bos en 

later naar links langs landbouwpercelen, neem de bocht naar links bij het landgoed 

11. Neem bij boerderijen, een weg naar rechts (met een aanwijsbord naar Almen) 

12. Neem na het bos een pad naar rechts richting een soort tuinhuis, ga een bruggetje over en 

loop in de richting van de klapbrug over de Berkel 

13. Ga bij de Klapbrug naar links maar steek de rivier niet over. Volg de rivier geruime tijd, steek 

een weg over en blijf langs de Berkel lopen 

14. Bij een fietserbrug (links zie je een monumentaal huis) steek je de Berkel over en loop je langs 

de andere kant terug, volg dit pad tot bij het zwembad 

15. Ga door het klaphek en loop naar links richting de kerk, je bent weer terug bij het beginpunt. 
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