
WATERWANDELING  (aangeboden door GROL)  

Bij de wandeling horen ook een 6-tal opdrachten. Voor de winnaar(s) is er een leuke prijs. 

Oplossingen kunnen tot zondag 11 april gemaild worden naar HFJPaf@gmail.com 

De wandeling is “ongeveer” 9 km en zal waarschijnlijk een kleine 2 uur duren. 

START BIJ BROUWERSNÖS (consumptie!) -   (EINDPUNT IS OOK WEER BIJ BROUWERSNÖS) 

1. Vertrek bij Brouwersnös, blijf aan deze kant van de gracht en loop over het voetpad 

richting het kanon. Sla na de begraafplaats rechtsaf en dan de eerste weg links. 

2. Ga rechtsaf en loop langs de volkstuinen richting de beek (Kapotte Brug weg). 

3. Sla vóór de brug rechtsaf, neem het voetpad en loop dan via het fietspad (rechtsaf) 

door tot aan de Eibergseweg.  

4. Steek de Eibergseweg over en ga rechtsaf en loop op het trottoir richting de gracht. 

5. Sla bij de koperen ketel (aan de rechterhand) linksaf, de Marhulzenweg op.  

6. Sla daarna linksaf, de Esweg in. Loop door tot aan de nieuwe N18. 

7. Neem de fietstunnel onder de N18.  

8. Sla op het einde van de fietstunnel rechtsaf, richting Groenrijk.  

9. Loop door tot aan de beek, steek deze over en sla meteen rechtsaf het fietspad op. Je 

loopt nu langs de beek (Slinge).  

10. Bij de volgende brug rechtsaf slaan en over de brug heen lopen.  

11. Loop via het horecaplein van Marveld Recreatie naar Sportpark Den Elshof, waar U 

bij Rob Porskamp een consumptie of een ijsje aangeboden wordt.  

12. Loop daarna terug in de richting van Groenlo (langs café Grolzicht).  

13. Loop over het fietspad, onder het viaduct door en langs de Nedap.  

14. Sla na de Nedap en vóór de Rabobank rechtsaf de Parallelweg op.  

15. Neem de eerste straat links en loop tussen Hubo en Huijskes Boevink door.  

16. Loop door tot aan de Stationslaan en sla linksaf.  

17. Vóór Broekhuis Oost rechtsaf slaan, de Winterswijkseweg op.  

18. Neem vóór de brug het voetpad links en loop door het plantsoen.  

19. Steek bij einde plantsoen de Lievelderstraat over en blijf langs de gracht lopen.  

20. Sla rechtsaf over de brug naar de grote kerk.  

21. Vóór de kerk linksaf en loop langs De Molenberg. 

22. Ga direct na makelaar Scheers Roes rechtsaf en loop tot de eerste brug (bij Jumbo).  

23. Steek die brug over en ga direct na de brug rechtsaf, het pad langs de gracht op.  

24. Ga aan het eind rechtsaf  het bruggetje over en sla direct daarna linksaf het pad langs 

het terrein van de Slag om Grolle en ga aan het eind linksaf het Blikpad op.  

25. Steek het bruggetje over en dan linksaf naar de wijk Het Blik. Daarna links 

aanhouden, langs het voetbalveldje.  

26. Ga dan met de bocht mee naar rechts.  

27. Loop rechtdoor tot aan de Slingestraat. Ga dan linksaf. Door de Slingestraat.  

28. Op het einde van de straat de Beltrumseweg oversteken (uitkijken!). 

29. Daarna rechtsaf gaan en over de brug lopen. 

30. Aan de linkerkant ligt het voormalige sportcomplex van Grolse Boys. 

31. Daarna omdraaien en weer over de brug lopen.  
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32. Na de Aldi linksaf slaan (pas op met oversteken), tussen Aldi en Jumbo door.  

33. Brug oversteken en weg vervolgen tot de begraafplaats. 

34. Ga vóór de begraafplaats het pad langs de gracht op tot aan Brouwersnös.  

We hopen dat U genoten hebt van een fijne wandeling door en langs Groenlo en 

hopen U binnenkort weer terug te zien op Sportpark Den Elshof. 

 

Opdrachten: 

1. Onderweg zijn er allerlei foto’s gemaakt.  Welke 4 foto’s zijn er niet op de route 

gemaakt?  Noteer de nummers van die foto’s  

2. Hoe vaak ga je onderweg een brug (met leuning) over? 

3. Waar wordt momenteel het oude clubgebouw van Grolse Boys voor gebruikt? 

4. Wie was bij de fusie in 2020 het langst lid van Grolse Boys ? 

5. Wat betekent bij Grol de afkorting O.P.A.? 
6. Hoe lang was deze wandeling precies in meters? 

 


