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Geniet van de Achterhoekse gastvrijheid in Lochem. Verscholen in het voor 
de Achterhoek zo kenmerkende coulisselandschap herbergt de gemeente veel 

verrassingen. Gastvrijheid en plezier beleven staan hoog in het vaandel. 
Eén dag is niet genoeg om alles te doen en ontdekken. Velen komen dan ook 
graag weer terug. Genoeg leuke plekjes om te slapen of om heerlijk te eten. 

Er is voor iedereen altijd wel wat te doen. Proef, beleef & geniet, 
want Lochem smaakt zeker naar meer!

Welkom in Lochem 

Al eeuwen is Lochem een geliefd toevluchtsoord. Wist je 
dat VVV Lochem zelfs de één-na-oudste VVV van Neder-
land is? Vroeger genoten edellieden en adellijken van een 
ontspannen buitenleven aan rivier de Berkel. 
Vandaag de dag kun je over de vele landgoederen, die 
herinneren aan die tijd, heerlijk wandelen en fietsen. 
Dankzij zorgvuldig landschapsbeheer tref je op veel 
plekken zeldzame flora en fauna aan. 
Zo groeit op landgoed Velhorst bij Almen het melkviooltje 
en bloeit de felblauwe klokjesgentiaan op het Stelkamps-
veld in Barchem. Uniek is ook de Gorsselse heide. Dit zeld-
zame, vochtige heidegebied is de thuishaven van onder 
meer de geelgors en boomleeuwerik. 

Bijzondere streekverhalen
De omgeving van Lochem bevat tal van bijzondere, mooie 
en spannende verhalen. Ga bijvoorbeeld zelf op tijdreis in 
Gorssel, ga op zoek naar de ‘Witte Wieven’ op de Lochemse 
Berg of ontdek waarom Lochemers ook wel ‘hooiplukkers’ 
worden genoemd. Tijdens een tocht met de Berkelzomp 
(Almen en Lochem) worden je nog meer verhalen verteld. 

Musea en meer
Ook voor cultuursnuivers heeft Lochem veel te bieden. 
Breng een bezoek aan Huis Verwolde in Laren en ontdek 
hoe de familie Van der Borch hier jarenlang woonde. In 
Almen beleef je een echte Staring-ervaring in Museum 
STAAL. Liefhebber van moderne kunst? Dan mag een 
bezoek aan Museum MORE (Gorssel en Ruurlo) niet ont-
breken. Maak je reis nog specialer en huur een Tuk Tuk,
solex of E-Chopper. Picknickmand mee en geniet van al 
het moois om je heen! 

VVV Inspiratiepunt Lochem 
De VVV winkel op de Markt in Lochem is compleet 

gemoderniseerd om je nog beter van dienst te zijn. Met 

filmpjes, geluidsfragmenten, interactie en prachtige 

sfeerbeelden verleiden we je langer in onze omgeving 

te verblijven om nóg meer te ontdekken! We nodigen 

je dan ook van harte uit om je te laten inspireren in VVV 

Inspiratiepunt Lochem (Markt 2). Kijk voor een sneak 

preview op pagina 23.

Deze Inspiratiekrant bevat slechts 

een selectie van alles wat de ge-

meente Lochem te bieden heeft. Kijk 

voor een compleet overzicht en een 

actuele agenda op vvvlochem.nl

VVV Inspiratiepunt 
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
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Lochemseweg, di: 13:30 -17:00 uur
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Mini-Biologische Markt 
(biologische groenteboer & bakker):
za: 09:00 - 13:00 uur
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De gemeente Lochem telt maar liefst 11 dorpen en 1 stad. Ont-

dek ze allemaal: Almen, Barchem, Eefde, Epse, Exel, Gorssel, 

Harfsen, Joppe, Kring van Dorth, Laren, Lochem  en Zwiep. Zij 

stellen zich hieronder alvast even aan je voor .

Lochem van 
A(lmen) tot Z(wiep)

Een overzicht van overnachtingsadressen,
restaurants en winkels vind je vanaf pagina 20.

Klein maar fijn, dat is Almen. Midden 
in het groen, aan het meanderende 
riviertje de Berkel vind je dit leuke 
dorp. Bekend geworden door de 
dichter Staring waar Museum STAAL 
aan is gewijd. Ontdek de bekende 
plekjes zoals de tuin van de Hoofdige 
Boer, het dorpsplein, het witte brug-
getje en het theekoepeltje van Staring.

Op zoek naar ruimte en rust? Het 
dorpje Barchem staat er symbool 
voor. Geniet van het stuwwallen-
landschap met de Kale Berg, loop 
eens langs de kapel van de Wood-
brookers of wandel door het Stel-
kampsveld: een Natura 2000-gebied 
met essen, graslanden, houtwallen, 
bosjes en heidevelden met vennen. 

Net buiten Eefde is Huis de Voorst, 
ook wel het Versailles van de Achter-
hoek genoemd, te vinden: een impo-
sant landhuis. Kijk ook eens bij de 
monumentale, historische sluis, mid-
den in het dorp: er ligt altijd wel een 
schip te wachten. Onlangs is de sluis 
uitgebreid met een tweede, moder-
ne sluiskolk: het is een levendige plek 
met een komen en gaan van vele 
vrachtschepen en pleziervaart.

Gelegen tussen weelderige bossen 
en op steenworp afstand van de 
oude Hanzestad Deventer. Epse is 
rijk bedeeld met vooral rust, ruim-
te en bomen. Als je goed kijkt vind 
je tussen het groen niet alleen de 
meest lieflijke boshuisjes maar ook 
prachtige landhuizen en villa’s.

Dit kleine buurtschap van vier straten 
ligt tussen de twee eeuwenoude 
landgoederen Ampsen en Verwolde.  
Maak eens een wandeling door het 
karakteristieke, in een uniek sterren-
patroon aangelegd bos van het 
nabijgelegen Landgoed Ampsen. 

In het levendige Gorssel komen 
twee werelden samen. Hartelijk-
heid, rust en eenvoud blijken een 
goede combinatie met de allure van 
Museum MORE met zijn bijzondere 
collectie hedendaags realisme, het 
knusse openluchttheater met veel 
optredens, het oude Tramstation en 
de uitnodigende horeca. Vanuit het 
gezellige centrum, met nog volop 
gastvrije speciaalzaken, loop je zo 
naar de uiterwaarden van de IJssel: 
een paradijs voor weidevogels en 
ooievaars. Blues- en jazzfestival IJssel- 
Jazz heeft in de afgelopen jaren 

landelijke bekendheid gekregen en 
trekt zo’n 18.000 muziekliefhebbers. 
Gorssel kent daarnaast vele beelden-
de kunstenaars, ateliers en galerieën 
die zeker een bezoekje waard zijn. 

Harfsen is bij de bevrijding in 1945 
geheel verwoest, maar 3 km noor-
delijker herbouwd. Hier gaat de over-
gang tussen natuur en bebouwing 
geruisloos. Want waar in Nederland 
lopen de zandwegen nog gewoon 
door tot in het dorp? Breng eens een 
bezoekje aan de Haarbroekse Vijver-
tuin met theeschenkerij en spreuken- 
tuin of geniet van de Harfsense 
streekproducten als ambachtelijk 
gemaakte mosterd, jam en honing 
uit Landwinkel de Winde. 

Sprookjesachtig of spookachtig? Dat 
is afhankelijk van het weer, maar de 
rit naar Joppe dwars door de zware 
naald- en loofbossen is altijd indruk-
wekkend. In de schaduw van de 
bomen en de koelte van kleine ven-
netjes leeft nog volop wild. Het dorp 
is lieflijk, met een indrukwekken-
de kerk, een school, een landgoed 
en bosrijke lanen. Maak eens een  
wandeling over landgoed ‘t Joppe. 
Dit gebied is maar liefst 100 ha. groot 
en bestaat uit een park, naald- en 
loofbossen, weilanden en akkers. 

Dit buurtschap was ooit een heer-
lijkheid: uit die tijd stamt het statige 
Huis Dorth. Bijzonder is ook het schit-
terende voormalig Noors jachthuis 
‘De Kleine Haar’. Ooit geschonken 
door het Noorse koninklijk huis. Sinds 
1934 is het in gebruik als jeugdher-
berg. Een mooi plekje in buurtschap 
de Schoolt is de eendenkooi (één 
van de slechts 100 in Nederland). Je 
vindt dit bijzondere plekje aan de 
Wippertdijk.

In Laren is het goed toeven en de 
gastvrije horeca heet je van harte 
welkom. Breng een bezoekje aan 
Huis Verwolde: ook leuk voor de 
kinderen, net als Beleefboerderij De 
kleine Carrousel. Laren staat bol van 
de activiteiten, zoals de Larense Ker-
mis en de bekende Fietsvierdaagse 
‘De Achterhoek’. Verken de omge-
ving eens met een solex, Tuk Tuk of 
E-Chopper; bekijk de dikste zomer- 
eik van Nederland op landgoed 
Verwolde en proef eens echte  
Achterhoekse wijn van wijngaard 
De Braoke, of verse asperges in alle 
soorten en maten van Asperge- 
kwekerij ten Broeke.

De stadsrechten van Lochem dateren 
al van 1233 en nog altijd heerst er de 
gemoedelijke sfeer van een kleine 
stad. Nog steeds zichtbaar zijn de 
smalle middeleeuwse straatjes en de 
grachten die hoorden bij de verde-
digingswerken van het vestingstad-
je. Gezellige terrassen nodigen uit 
tot lange zomeravonden en mooie 
ontmoetingen met eigenzinnige 
bewoners. Lochem heeft veel natuur 
en aan monumenten en religieuze 
gebouwen is geen gebrek. Bekend is 
Lochem onder meer geworden van 
de Popfestivals in het Openlucht-
theater met regionaal en landelijk 
bekende artiesten als o.a. Normaal. 
Gelukkig is sinds een aantal jaren het 
Openluchttheater opnieuw ontdekt 
en vinden ook nu weer grote muziek- 
optredens, toneelopvoeringen 
en voorstellingen plaats. In mei in 
Lochem? Geniet dan vijf dagen lang 
van straattheater, muziek, kermis  
en vele grote optredens tijdens de 
Keidagen! 

Als je niet over de Lochemse Berg 
kon, moest je er wel omheen. Door 
Zwiep dus: een klein maar slim 
dorp onderaan de berg waar het 
nog steeds wordt gewaardeerd 
als je gezellig aanschuift. Bijvoor-
beeld bij ‘De Witte Wieven’ of bij 
de oude korenmolen. De legende 
van de Witte Wieven kent hier zijn 
oorsprong, dus pas maar op als je ‘s 
avonds een wandeling maakt: voor 
je weet sta je oog in oog met een 
Wit Wief. Durf jij het aan…?

AlmenVVV Epse

Harfsen

Kring van Dorth

Laren

Zwiep

Lochem

Joppe

Exel

Gorssel

Barchem

Eefde
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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 

Schrijnwerker
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. René Bruns noemt zichzelf 
schrijnwerker, een oud ambacht. Vrij vertaald 
betekent het dat hij werker is in fijn hout en 
maker van kasten en allerlei soorten meubel-
werk. 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 gymzalen,
of naar survival- en touwtrekverenigingen. 
De laatste jaren heeft het bedrijf een nieuwe 
markt gevonden: touw voor kunst en design. 

Midwinterhoorn blazen
Tijdens een winterse wandeling word je soms 
zomaar begeleid door de indrukwekkende 
klanken van de midwinterhoorn. Het doel 
van het blazen is het donker verdrijven en het 
nieuwe jaar aankondigen. De hoorns worden 
handgemaakt van zacht hout van de berk, els 
of wilg. Zowel het maken als het blazen is een 
kunst op zich en vereist veel oefening. 

Valkenier
Wie kent ze niet, de historische prenten en schil-
derijen van de valkenjacht. De valkenier gaat 
voorop in de bonte –vaak adellijke- jachtstoet. 
Op zijn leren handschoen zit een mooi uitge-
doste valk. Keimpe Schaap is een valkenier. 
Hij gebruikt zijn roofvogels niet voor de jacht, 
maar heeft een heel nieuwe invulling gegeven 
aan dit eeuwenoude ambacht. Samen met zijn 
vrouw Marleen geeft hij demonstraties, work-
shops en teambuildingsdagen. De valkerij is 
een manier van leven geworden 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.”

Glasblazer
Anno 2021 dreigt het beroep van glasblazer 
uit te sterven. Omdat al het glaswerk tegen-
woordig wordt gemaakt met hypermoderne 
machines. 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 is zo’n glasblazer. 
Martorell liep stages bij verschillende glas-
blazers en inmiddels runt hij een succesvol 
atelier in Laren. Daar geeft hij workshops, 
demonstraties en exposeert hij een klein 
gedeelte van zijn totale glascollectie.

Touwslager

'Boergondische' boeren

Wijn uit de Achterhoek
Wie nog steeds twijfelt of een Achterhoekse 

wijn net zo lekker kan smaken als een buiten-
lands label, is na het proeven overtuigd. Niet 
voor niets vallen onze Achterhoekse wijnen 

steeds vaker in de prijzen! Menig rood, wit en 
rosé is de afgelopen jaren in de top 10 beland! 

Bezoek wijngaard De Nieuwe Baankreis of 
De Braoke, boek een proeverij en 

ervaar het zelf! 

Onze 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 

zelfgemaakte honing, jam, wijn en brood komen van het boerenland. 
. 

Knapperig donkerbruin brood, zachte kaas, potten vol eigen 
gemaakte jam en vlees van de koe uit de wei. We willen alle-
maal biologisch. Eigenlijk zoals we hier in Lochem al jaren leven. 
Gezond, 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... verser dan vers kan bijna niet! Toch weten veel mensen niet 
waar ze precies die biologische producten in de omgeving kunnen
 kopen. Of zijn ze nog niet bekend met het brood, de kaas, het ijs, 
de appelsap en de aardappelchips die door de boeren zelf worden
 gemaakt. Neem eens een kijkje bij Landwinkel de Winde of melk-
veebedrijf Heijink. Of haal die lekkere verse asperges bij van de 

Aspergeboerderij ten Broeke. En de ovengebakken aardappel-
chips? Die maken bij ze bij Woestenenk Aardappelen: allemaal 
uit eigen bodem! Lekker anders: verse en gerookte vis of kaviaar
van de Steurhoeve, waar je ook een rondleiding kunt krijgen. 
Allemaal eerlijke producten en heerlijk van smaak. 
Neem de tijd om te ontdekken en te proeven: 
dat doen onze boeren en boerinnen ook.
Op onze vele wandel- en fietsroutes 
kom je ze vanzelf tegen. Boergondisch 
genieten op een gezonde, puur 
natuurlijke manier!
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Jaaaaa! Je bent in Lochem!En hier is heel veel te beleven! 
Voor jou, je broertje of zusje, je vriendje en vriendinnetjes. 

Vertel maar, waar heb je zin in?

Tips voor kids

Erve Brooks
In Gelselaar, een klein dorpje vlakbij Lochem 
ligt pannenkoekenboerderij Erve Brooks. 
Een leuke tip hier is het Avonturenpad voor 
jong en oud, door weilanden en singels met 
onderweg hindernissen, spelletjes en een wil-
gendorp. Deze speel- en klimroute duurt zo’n 
anderhalf uur. Ook is er het Blotevoetenland: 
een groot stuk land waar je heerlijk op blote 
voeten kunt lopen over diverse soorten onder-
gronden. Dus trek je schoenen uit en ga op pad!

Adventure Eefde
Dé plek waar iedere outdoor- en snelheid- lief-
hebber zijn hart kan ophalen. In dit outdoor 
park kun je karten, klimmen en survivallen. Of 
je nou ervaren bent of voor het eerst 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 ver kijken. In een 
van de ruimtes van de sterrenwacht is name-
lijk een planetarium geplaatst. Je zit op een 
comfortabele bank, de koepel boven je hoofd 
is het beeldscherm. Zo kun je uren turen naar 
de sterrenhemel boven Lochem, maar met het-
zelfde gemak wordt die van het Zuidelijk half-
rond 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!

Daar boven in de lucht.. 
Helemaal stil lijkt het, boven in de luchtballon. 
Laat je meevaren door de wind en ontdek waar-
om ballonvaren zo’n sensatie is. Deze onverge-
telijke ervaring kun je boeken bij Bas Ballon. 

Spelerij de Witte Wieven 
In Zwiep en ver daarbuiten zijn ze wereld- 
beroemd: de Witte Wieven! Zodra het donker 
wordt komen ze tevoorschijn… Als je durft kun 
je mee op Witte Wieventocht. Maar ook over-
dag is hier veel te beleven voor jong en oud, 
het hele jaar door! Kom lekker spelen en klau-
teren in het bos of rennen over de touwbrug bij  
Restaurant en Spelerij De Witte Wieven in 
Zwiep.

Beleefboerderij
De kleine Carrousel
Lekker struinen in de buitenlucht: aai één van 
de meer dan 100 dieren, help mee met voeren, 
of maak een ritje op de rug van een pony. Op 
de grote speelweide kun je je lekker uitleven 
op de vele speeltoestellen en speelplekken. 
Even dromen in de kleine carrousel: de zweef-
molen draait rondjes tot jij niet meer wilt.

Zoveel te zien & te doen!

Glooiende greens
De 18 holes golfbaan van de Lochemse Golfclub is op een 
unieke manier aangepast aan de natuurlijke omgeving en is 
daarmee een van de mooiste golfbanen in Nederland. Water-
partijen, verschillende doglegs, smalle fairways en terrein- 
wisselingen maken een rondje golf op deze baan tot een 
mooie en ware uitdaging.

Spreukentuin
De grootste spreuken-
tuin van Nederland! 
Rondom de twee vijvers 

in de Haarbroekse
 Vijvertuin staan diverse 

voorwerpen die gemaakt  
 zijn van allerlei materialen die op 
een boerenbedrijf werden of worden gebruikt. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de kapel. Gemaakt van een oude  
brokkensilo, die op de kop in de grond is geplaatst. De 
meeste voorwerpen beelden spreuken uit zoals: ’t vievde 
rad an de waag’n’. 

Ontdek de omgeving per hippe E-Chopper

Keuzestress? Vraag bij VVV Lochem naar tips. We denken  graag met je 
mee en regelen alles voor je. Plak nog maar een dagje bij je verblijf 

in Lochem aan want er is téveel te doen!

De leukste uitjes
Huur een kajak of waterfiets en peddel er 
op los op de rivier de Berkel. Of stap eens 
op een plank en ga suppen! Toch liever 
óver het water?Ga dan op ontdekkings- 
tocht met een E-Chopper:  heerlijk stil en 
super relaxed!

Wil je er samen op uit? De skeltertreinen 
en groepsfietsen staan voor je klaar en op 
het water stap je zo met z’n allen in de 
grootste kano van de Achterhoek. Maak je 
dag compleet met  Highlandgames, kruis- 

boogschieten, zeskamp of boerengolf. 
Succes gegarandeerd! Free-wheel en 
Unieke Uitjes bezorgen je een leuke dag 
in en rondom Lochem

Bubbelvoetbal
Altijd hilarisch is het Bubbelvoetbal: maak 
een spectaculaire koprol of het winnende 
doelpunt! Niet zo makkelijk als je denkt 
in zo’n bubbel. Kijk ook eens naar alle 
andere leuke activiteiten bij De Waltakke: 
voetgolf, vogelschieten, spelshows of 
lekker hobbelen in de huifkar.

Pumptrackbaan 
Ook uitdagend: de professionele, veilige 
Pumptrackbaan in Laren! Neem je 
skateboard, mountainbike, BMX fiets, in-
line skate of step mee en leef je uit! 

Klootschieten
Ben je met een groep? Ga dan eens kloot- 
schieten: een echte Achterhoekse traditie. 
Pak een ‘kloot’, een ‘klootzak’ en een hark 
en probeer in zo min mogelijk worpen 
een parcours af te leggen door steeds zo 
ver mogelijk te gooien. 
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  Het grootste museum voor Nederlands Modern Realisme

Het museum presenteert naast de grote eigen collectie meerdere wisselende exposities: geef je 
ogen de kost en geniet van ruim één eeuw modern realisme in Nederland. Maar MORE biedt 
méér: een museumwinkel, een eigen café en fietsers kunnen gebruik maken van oplaadpunten 
voor e-bikes. MORE heeft naast het museum in Gorssel ook een tweede locatie in het prachtige 
Kasteel Ruurlo, het decor van het leven en werk van Carel Willink. Ontdek er de magie van deze 
grootmeester. Ook magisch is de kleurrijke en extravagante kleding van de modeontwerpster Fong 
Leng, waarvan enkele stukken te zien zijn in Kasteel Ruurlo. Mathilde Willink poseerde graag in Fong 
Leng-creaties. 

In Museum MORE in Gorssel zijn meer dan 200 werken van 
toonaangevende Nederlandse realisten van de afgelopen 100 
jaar te zien, zoals Charley Toorop, Carel Willink, Jan Mankes 
en Pyke Koch. 

MUSEUM MORE

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

Musea & meer!

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 eens het majestueuze Huis Verwolde in Laren. Het lijkt alsof de oorspronkelijke bewoners 
zo zijn weggelopen. Alle sfeervol ingerichte kamers zijn in ere hersteld: zo is de Chinese kamer een 
plaatje met de lichtblauwe wandbespanning met bloeiende takken. In het onderhuis beleef je 
het leven van het personeel d.m.v. een interactieve presentatie. In de zomerperiode zijn er leuke 
activiteiten voor de kinderen en de bossen en tuinen rondom het kasteel nodigen eigenlijk elk 
jaargetijde uit tot een wandeling. Loop gerust binnen in de museumwinkel: daar 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 bezoeken. Kijk voor de adressen op pagina 22 
of vraag de VVV om informatie.

Museum STAAL 
Museum STAAL in Almen is een ode aan dichter en landbouwkundige 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. Laat je meeslepen 
door zijn gedichten en proef daarin de romantiek; lees alles over zijn ideeën over landbewerking en 
zijn betrokkenheid bij deze streek. Wist je dat het beroemde theekoepeltje aan de Berkel speciaal 
voor zijn dochter Constantia is gebouwd?

Liberation Museum 
Vrijheid is niet vanzelfsprekend. In het Liberation Museum Lochem word je meegenomen naar 
het leven in de oorlog: een leven vol verzet, verlies en soms “gewoon” de dag proberen door te 
komen. Wie waren de bevrijders van Lochem, wat deden ze en wat gebeurde er voor en tijdens 
de bevrijding van de stad. Dat en meer kun je hier te weten komen.

Huis Verwolde 
Foto: Geert de Groot
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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!

Midden in het centrum van Lochem, op de Markt, staat de 

Grote Kerk, gewijd aan de heilige Goedele en daarom ook 

wel de Sint-Gudulakerk genoemd. Binnen zijn de kruisrib- 

en stergewelven zichtbaar evenals diverse muurschilderingen. 

De sierlijke toren met ingesnoerde naaldspits is al van 

verre te zien.

Carillonklanken & 
serene rust

‘‘t Almensch Kerkje’
Het kleine protestantse dorpskerkje in Almen, 
dateert uit de 14e eeuw en werd bekend 
door het gedicht van Staring: “Elk weet waar  
‘t Almensch Kerkje staat”. De kerk is in de 
zomermaanden open voor een bezoekje: loop 
gerust binnen en geniet er van de rust. In de 
grafkelder liggen gemummificeerde lichamen 
van bewoners van Almense landgoederen, 
door getraliede vensters te bekijken. En het is 
bijna niet te bevatten, maar op het kerkplein 
bij dit lieflijke kerkje vond in 1472 de eerste 
heksenverbranding van Nederland plaats…  
In de zomermaanden kun je hierover voorstel-
lingen bijwonen.

Staringkoepeltje 
Lekker even cultuur snuiven in het buitenge-
bied? Het Staringkoepeltje aan de Berkel vlak-
bij Almen is ooit gebouwd door de dichter 
Staring voor zijn dochter Constantia: zo kon zij 
met haar vriendinnen lekker theedrinken en 
bijkletsen terwijl zij over de Berkel uitkeken. 
In het koepeltje is een kleine tentoonstelling 
over het verleden van het gebouwtje. Steek 
het riviertje over met het trekveer en strijk neer 
aan de oevers met een goedgevulde picknick-
mand: dat is genieten!

Synagoge
In het centrum van Lochem aan de stadsgracht 
vind je de synagoge uit 1865: prachtig geres-
taureerd en nu primair een herdenkingscen-
trum. De Joodse gemeente heeft erg geleden 
onder de Tweede Wereldoorlog: van de 118 
weggevoerde Lochemse Joden zijn er slechts 
18 teruggekeerd. Aan de muren zijn vele pla-
quettes met namen: “Opdat de herinnering 
niet verduisterd wordt”. In de synagoge worden 
in de zomermaanden concerten en lezingen 
gegeven.
.                                                                   

Gudulakerk Lochem
Leuke weetjes: in de zijkant van de kerk zijn 
nog de getuigen van de Spaanse oorlog te 
zien, meerdere kogels hebben zich daar in de 
kerkmuur geboord. Aan de linkerzijde van de 
kerk bevindt zich de zogenaamde peststeen: 
vroeger meenden Lochemers dat zij schraapsel 
van deze steen konden gebruiken als medicijn 
tegen de pest.                  
Het carillon laat zich elk kwartier horen en op 
woensdagochtend maken de heldere klanken 
het marktbezoek nog gezelliger. Er worden in 
de Gudulakerk meerdere beiaard- en orgelcon-
certen gegeven, maar ook prachtige uitvoerin-
gen als bijvoorbeeld de Matthäus Passion door 
het Bachkoor Holland. Een blik op Lochem 
van boven? Beklim dan de 172 treden in de  
56 meter hoge toren van de Sint Gudulakerk: 
je inspanning wordt beloond met een prachtig 
uitzicht! Vraag bij VVV Lochem naar de openings- 
tijden.

Kleurrijk 
Lochem

 

In de verschillende kernen van Lochem zijn 
veel galeries en kunstenaars te vinden

Je zult verrast worden door de verbeeldings-
kracht 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.

Bij Abalorio, Precious Works of Schone Schijn vind je (of maak 
je zelf ) de mooiste sieraden. Galerie Stijl heeft naast de galerie 
onder meer een beeldengalerij- en tuin en een museum- 
paviljoen. En bij atelier Boezeman en atelier Met Stip ontdek je 
verrassende schilderijen op doek, canvas, linnen of papier. 
Heel iets anders is Afrikan: voel en beleef Afrikaanse kunst in een 
prachtige beeldentuin en tijdens verschillende exposities. 
Liefde voor (aardewerk)klei komt tot uiting bij Terrakotta: een ate-
lier met schitterende schalen, kommen en vazen, maar ook kleine 
verfijnde kunst is er te bewonderen.

De meeste galerieën en ateliers verzorgen ook workshops: een 
creatief dagje met z’n allen schilderen, kleien of sieraden maken 
kan een fijne ontspanning geven. Weleens aan een teamuitje 
gedacht? Ook bij Luster Workshops is die mogelijkheid: op 
afspraak zijn er vele creatieve workshops voor alle leeftijden zoals 
porselein beschilderen, bloemschikken, mozaïeken en découpa-
ge techniek.

Kijk voor alle adressen op pagina 22.



Lochemseweg 22  |  Barchem  |  0573 - 44 14 59  |  www.eethuisdekaleberg.nl

Op deze unieke locatie kunt u heerlijk wandelen, fi etsen, sporten 
en vertoeven bij Eethuis de Kaleberg. Kom gezellig effen an!

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze website, facebook 
of op onze Instagram pagina. 

      Koffi e & Eethuis de Kaleberg 

      Koffi e- & eethuis De Kaleberg (@eethuisdekaleberg) Insta foto’s en -video’s
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Schouwburg & Filmhuis 
Lochem
Schouwburg Lochem is dé plek 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.

Kapel op ‘t Rijsselt Eefde
Heerlijk, op zondagochtend even lekker ont-
spannen onder het genot van een concert bij 

Kapel op ’t Rijsselt. Een zelfstandig podium 
voor muziek en theater met een informele 
sfeer, prachtige akoestiek en een bijzondere 
ambiance. De programmering is over het alge-
meen klassiek maar soms staat er ook jazz en 
wereldmuziek op het programma.

Het Kamertheater Almen
Dit unieke, gastvriendelijke theater is gele-
gen tussen de akkers, weiden en bossen van 
Almen. Het is een van de kleinste professione-
le theaters van Nederland. Het Kamertheater 
brengt theater dichtbij. Er zijn voorstellingen, 
onder andere door Theatermakers Achter-

hoek, voor jong en oud met humor, drama 
en ontspanning. In het Kamertheater kun je 
terecht voor voorstellingen, feestjes, uitjes, 
theaterdiners en coaching. 
 
Jansstheater
Het Jansstheater is een gezellig en intiem thea-
ter. Hier kom je voor toneel, cabaret, kleinkunst 
en muziektheater door verschillende artiesten. 
Het leuke is dat je hier ook kan genieten van 
de presentaties van leerlingen van de thea-
terschool. Daarnaast is er de Jansscoop. Hier 
wordt een keer per maand, op zondagavond, 
een film vertoond.

Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet duidelijk wanneer evenementen 
weer mogelijk zijn. Vraag bij VVV Lochem naar de agenda of check vvvlochem.nl 

Schouwburg, filmhuis & theater

Theater op Keien, Keidagen Lochem

Cultureel 
amusement

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 Lochem. 
Op de plek van het huidige theater werd 
vroeger zand gewonnen waardoor het 
ook wel ‘de Zandkuil’ wordt genoemd. De 
Popmeeting dat traditioneel op Hemel-
vaartsdag werd gehouden, werd het eerste 
jaarlijkse terugkerende festival van Neder-
land en stond daarmee aan de wieg van 
één van Nederlands grootste evenemen-
ten: Lowlands. Tegenwoordig stroomt het 
Openluchttheater een aantal keer per jaar 
vol met bezoekers voor het openluchtspel, 
concerten en het sprookjesachtige Winter- 
wonderland. In 1975 gaf de inmiddels 
bekende band Normaal het eerste concert 
in dit theater, tientallen jarenlang kwamen 
ze traditiegetrouw op Hemelvaartsdag 

terug naar Lochem.  

In het voorjaar zijn de Keidagen in Lochem, vol muziek, 

kermis en straattheater. In de zomer is er IJsseljazz Gorssel, 

met grote, swingende namen op diverse podia. En in hartje 

winter is er Winterwonderland in het Openluchttheater in 

Lochem. Dit is nog maar een greep uit het enorme aanbod. 

Want Lochem heeft ook veel bijzondere, kleinschalige 

evenementen, in de stad zelf en in alle kernen. En Lochem 

heeft haar eigen schouwburg met een programma vol grote 

namen! Kijk voor de complete agenda op vvvlochem.nl

Openluchttheater Gorssel
Ook Gorssel heeft een openluchttheater dat 
midden in het dorp ligt. Het park waarin het 
theater zich bevindt is openbaar toegankelijk. 
Er worden diverse voorstellingen gehouden, 
houd hiervoor de website in de gaten en zorg 
dat je niets mist! Als er geen voorstelling is kun 
je er ook heerlijk picknicken op een van de 
bankjes of gewoon lekker in het gras!

Maak je uitje compleet!
Om je avondje uit compleet te maken reserveer je 
een tafeltje in een van de vele restaurants. Geen zin 
om na een gezellige dag en avond uit naar huis te rij-
den? Geen probleem! Boek een mooie kamer in een 
van de hotels of B&B’s die Lochem rijk is. Ben je met 
een groter gezelschap? Kies dan voor een vakantie-
woning, gezellige groepsaccommodatie of ga eens 
lekker kamperen! 
Vanaf pagina 20 vind je een overzicht met adressen

TIP
Check de 

actuele culturele
agenda op 

vvvlochem.nl 

Openluchttheater Lochem

Foto: Jorrit van de Kolk

Foto: Jan Kolkman
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Ontdek de mooiste plekjes

Op de fiets!

Van 3 t/m 6 augustus 2021 kun je weer de 

mooiste kilometers fietsen tijdens Fietsvier-

daagse ‘De Achterhoek’ in Laren. Natuurlijk 

wil je zoveel mogelijk van de Achterhoek 

zien, daarom kun je elke dag een andere 

route kiezen. Er zijn routes van 30, 45 en 60 

kilometer. De routes zijn duidelijk beschre-

ven en voorzien van toeristische informatie. 

Geen fiets? Geen probleem! Er 
zijn voldoende verhuurders in 
de gemeente Lochem. Een keer 
iets anders? Huur dan eens een 
hippe tandemcruiser, e-bike, 
E-Chopper of mountainbike. De 
verhuuradressen zijn te vinden 
op pagina 22.

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.

Pontje over de IJssel
(april-oktober)

Pak het Dommerholtsveer in 
Gorssel voor een rondje naar 
Deventer of Zutphen en weer 
terug. Onderweg overal pick-
nickbankjes om heerlijk van de
prachtige omgeving en het uit-
zicht over de IJssel te genieten. 
Je steekt twee keer over, bij
Gorssel en Deventer. In Zutphen
fiets je over de Oude IJsselbrug. 

Rondje Lochem (20 km)
Je fietst van Lochem naar Barchem en met 
een lusje weer terug. Een leuke route voor een 
goede eerste indruk van Lochem. 

Blokje om (29 km)
Even een blokje om? Dan is deze route iets 
voor jou. Volg de knooppunten en leer de 
omgeving van Lochem kennen. Je fi etst door 
het Grote Veld, over landgoed Velhorst en 
landgoed Ampsen, door het gezellige dorp 
Laren en je kruist het riviertje de Berkel en het 
Twentekanaal een paar keer.

Berkelroute (44 km)
Een route tussen vestingstad Lochem en Hanze-
stad Zutphen. Je fietst door een afwisselend 
landschap met o.a. het riviertje de Berkel, land-
goederen zoals Velhorst en natuurgebied het 
Grote Veld. 

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. 

De Groene Driehoek (50 km)
Deze route verbindt Lochem, Borculo en Ruurlo
met elkaar. Natuur, terrasjes en highlights 
die je onderweg tegenkomt zoals Museum 
MORE/Kasteel Ruurlo, het Kristalmuseum, 
Cactus Oase en de grootste doolhof van 
Nederland zijn zeker de moeite van het afstap-
pen waard. 

Rondje door Nationaal Land-
schap De Graafschap (62 km)
Een prachtige fietsroute, aan de hand van 
knooppunten, door Nationaal Landschap 
De Graafschap. De route is te verdelen in twee 
lussen. Kies je voor het rondje door kastelen-
dorp Vorden of ga je liever door Hanzestad 
Zutphen. Beide kan natuurlijk ook. Je fietst 
uiteindelijk (bij beide opties) naar het kleinste 
stadje van Nederland, Bronkhorst.

8 Kastelentocht (36 km)
Dichtbij Lochem bij onze buren in kastelen-
dorp Vorden fiets je de oudste bewegwijzerde 
fietsroute van Nederland: de 8 Kastelentocht. 
Deze fietsroute van ongeveer 36 km doet ook 
de Wildenborch aan. Vanaf de VVV Lochem 
hebben we een aanfietsroute van ongeveer 
4 km tot aan de Wildenborch. 

MTB door de Achterhoek 
(> 100 km)
De bosrijke stuwwallen en heideterreinen zorgen
voor een prachtig decor om in te mountain-
biken. Het ene moment pak je een steile klim, 
het andere moment pak je in een mooie flow 
een afdaling over een single track. Door de 
verschillende niveaus in de routes kan iedere
mountainbiker hier genieten. Haal de gratis 
routekaart bij VVV Lochem. Route Lochem (16 
km) gaat over de Lochemse Berg en staat in de 
top 10 van Nederland!

Toertochten
Wielertoerclub Gorssel organiseert regelmatig 
leuke tochten, kijk voor meer informatie op
www.wtcgorssel.nl
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Wandelschoenen aan!

Autotocht Lochem
Wandelen of fietsen niet helemaal je 

ding? Ontdek dan Lochem met de auto! 

Deze tocht voert je door het typische 

Achterhoekse landschap en langs de 

meest bijzondere kastelen en land-

goederen 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 nog veel meer  routes, of kom langs in het VVV Inspiratiepunt! 

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!

Wandelnetwerkkaart 
Achterhoek (3.000 km)
Met het wandelnetwerk zijn eindeloos veel 
wandelroutes te maken. Het Achterhoekse 
wandelnetwerk is circa 3.000 kilometer lang en 
met 150 startpunten te bewandelen. Met het 
wandelnetwerk stel je zelf routes samen, afhan-
kelijk van je wensen. Je bepaalt het startpunt, 
omgeving en lengte van de tocht. Onderweg 
wijzen bordjes naar het volgende keuzepunt 
van je route. 

Berkelpad (115 km)
Langs de 115 kilometer lange rivier de Berkel 
loopt het Berkelpad: een wandelroute die je 
vanuit Zutphen stroomopwaarts naar de bron 
in Billerbeck kunt volgen in meerdere etappes. 
“Het stukje tussen Almen en de Staringkoepel 
is prachtig en typeert de Achterhoek perfect. Je 
wandelt over mooie landgoederen als Velhorst 
en Ehzerwold en ziet fraaie landhuizen. Veel 
reliëf en mooie, hoge bomen.” aldus de auteur 
van het boek Berkelpad. Het boek bevat duide-
lijke plattegronden en wetenswaardigheden.  

Stadswandeling (5 km)
Volg de witte pijlen op de grijze stoeptegels in 
het trottoir en je loopt vanzelf de route (5 km) 
door het historische centrum van vestingstad 
Lochem. In de brochure die bij de wandeling 
hoort kom je onderweg veel te weten, want de 
nummers die je tegenkomt in de stoep, corres-
ponderen met de nummers in dit boekje. Ze 
vertellen je het verhaal bij elke bezienswaardig-
heid. Sta ook even stil in de kruidentuin bij het 
Bleekhuisje en laat al die geuren op je inwer-
ken. Dat is pas echt ontspannen!

Terug in de tijd naar 
de Paaschberg (9 km)
Op deze afwisselende, gemarkeerde wande-
ling van ruim 9 km kom je langs stuifduinen 
uit de Middeleeuwen, dekzanden uit de laatste 
ijstijd en door veen van duizenden jaren gele-
den. Wist je dat de Paaschberg ruim honderd-
duizend jaar geleden is gevormd door schui-
vend landijs? Lees er meer over in het boekje 
van deze wandelroute. 

De Lochemse Berg (9 km)
Deze route is ongeveer 8 km lang en hier kun je 
klimmen en dalen naar hartenlust. De Lochemse
Berg is één van de dertien mooiste volgens 
de wandelgids ‘De mooiste bergwandelingen 
van Nederland’. Naast de heuveltoppen van de 
Lochemse Berg en de Kale Berg ontvouwt zich 
een wonderschoon landschap van golvende 
akkers, bosjes, boerderijen en veldwegen. De 
Lochemse Berg is een fantastische verblijf-
plaats voor vele dieren zoals spechten, reeën 
en eekhoorns, maar ook de ijsvogelvlinder flad-
dert hier rond. En tussen al het groen ruik je 
de heerlijke geuren van kamperfoelie. Volgens 
de legende dwalen de  ‘Witte Wieven’ rond de 
flanken van deze berg.  

Rondje Exel (16 km)
De naam zegt het al: een wandelroute rondom 
Exel, een buurtschap ten noorden van Lochem. 
Deze 16 km lange wandeling voert je onder 
meer over landgoed Verwolde en landgoed 
Ampsen. 

Ommetje Harfsen (7 km)
Deze route leidt je door de prachtige omgeving 
van Harfsen. Op deze 7 km lange gemarkeerde
route kom je onder andere langs de beelden-
tuin van Afrikan: zeker de moeite van een 
bezoekje waard. Ook zie je op deze route de 
laatste sporen van de V1 lanceerbaan, de plek 
waar de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog 
onbemande vliegtuigen met springladingen 
lanceerden richting Antwerpen.

De poort van Lochem (11 km)
Kom je met de trein naar Lochem? De route 
Poort van Lochem van 11 km kun je starten 
vanaf het station. Handig toch? Deze wande-
ling voert je door het coulisselandschap langs 
de Lochemse Berg, door de prachtige Berkel-
vallei, door villapark Berkeloord met herten-
kamp en langs de oevers van de rivier de Berkel. 
Onderweg zijn prachtige landhuizen te zien als 
de Heest en de Cloese.

Ezeltje strek je! (2,5 uur)
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. De ezel draagt 
de picknickspullen in een mandje op zijn rug. 
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!

  

TIP
Kom langs in 

Lochem en stippel 
je eigen route uit 
in ons Inspiratie-

punt!

Wandeldorp Barchem
Wandel op eigen gelegenheid via route-

bordjes of app, of neem deel aan georga-

niseerde wandelingen. Er valt heel veel te 

wandelen vanaf het Barchemse Dorpsplein, 

het hart en startpunt van het Wandeldorp. 

TIP
Wandelsportvereniging DOS Barchem 

organiseert jaarlijks diverse 
wandeltochten als de Avond4daagse, 

de Landgoederentocht en de 
Winterserie.



Markt 18
7241 AA Lochem

0573-251679
lovinkboekhandel@gmail.com

Koop lokaal en bestel snel via
               www.boekhandellovink.nl

Boekhandel Lovink SINDS
1846
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SINDS
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De Berkel
Naast het imposante Twentekanaal stroomt ook het idyllische 
riviertje de Berkel door de gemeente Lochem. Vanuit Billerbeck 
(Duitsland) waar de Berkel ontspringt, kun je over én langs het 
water naar Zutphen. De rivier en de natuur hebben de laatste 
jaren weer meer ruimte gekregen: de mooie meanderende loop 
is vooral goed te zien bij het dorpje Almen. Ook zijn er diverse 
vispassages aangelegd waardoor ook de vissen de mogelijkheid 
hebben de mooie Berkelroute te volgen. Langs de rivier is een 
wandelroute uitgezet van maar liefst 165 kilometer: je kunt deze 
volgen in twaalf etappes van Zutphen naar Billerbeck. Fiets je 
liever? Start dan in Billerbeck en volg de prachtige route van 135 
kilometer langs watermolens, sluizen, historische landhuizen en 
gezellige oude stadjes. Vraag bij de VVV naar de boekjes met 
de wandel- en fietsroute: dan heb je de routebeschrijvingen, 
plattegronden en tips voor de omgeving bij de hand. 

Berkelzomp
Eeuwenlang voeren schippers met hun handelswaar 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 spoor-
wegen werden aangelegd, betekende dit het einde van de 
Berkelscheepsvaart. Met de komst van replica’s van de oude 
Berkelzompen herleeft het verleden op de Berkel. De schippers 
vertellen je onderweg leuke wetenswaardigheden en anekdotes.
De kinderen van 7 tot 9 jaar kunnen hun eigen piratenavon-
tuur beleven met Woeste Willem. Volg zijn opdrachten en ga 
op zoek naar de schat. Je weet toch wel raad met flessenpost, 
een schatkaart en een beetje water? Willem wacht je op in de 
Berkelzomp! De Berkelzomp in Lochem vaart van april t/m  
oktober, reserveren kan bij VVV Lochem, (0573) 251 898.  
De Berkelzomp in Almen vaart van april t/m september, reserve-
ren kan bij Zwembad de Berkel, (0575) 431 500.
Weet je wat ook leuk is? Laat je brengen en halen met de Stoom-
tram Bello: gezellig toch, met de hele familie, vriendengroep of 
met je collega’s! Informeer bij de VVV naar de mogelijkheden.

Kanovaren, waterfietsen of suppen 
Superleuk, een middagje op de Berkel! Dit kan met een kano, 
kajaks voor meerdere personen, waterfiets of SUP-plank. Zo 
bekijk je de mooie omgeving van de andere kant en ben je ook 
nog sportief bezig. Leuk idee voor een familie- of teamuitje: stap 
in de grootste kano van de Achterhoek en vaar met 16 personen  
over de rivier. Voor informatie: www.zwembaddeberkel.nl,  
www.free-wheel.nl, www.uniekeuitjes.nl

Lekker plonzen!
Even afkoelen hoor…. Pfff…Heb je het ook zo warm gekregen? 
Neem een frisse duik in een van de openluchtzwembaden. 
In Almen bij zwembad de Berkel, in Gorssel bij zwembad de 
Boskoele of in Laren bij het Leussinkbad is het lekker spetteren, 
glijden, springen, zonnen en spelen! Is het te koud om buiten te 
zwemmen? Geen nood! Bij Zwem- en sportcentrum de Beemd 
in Lochem is er in alle jaargetijden gelegenheid om baantjes te 
trekken of lekker te spelen. Check de adressen op pagina 22.

Lochem aan het water 
Aan het water? We zijn toch in de bosrijke Achterhoek? Ja zeker! Dwars 

door onze gemeente stromen het Twentekanaal en het riviertje de Berkel:
 ieder op zijn eigen manier uniek en belangrijk voor deze regio.

De Berkel

Staringkoepeltje 
Aan de oevers van riviertje de Berkel tussen Almen en 

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 thee-
koepel. Doen!

Sluis bij Eefde
Het sluizencomplex in Eefde is echt een bezoek waard: hier is 
het een komen en gaan van grote en kleine schepen: de hele 
dag door een gezellige bedrijvigheid. De sluis is een beschermd 
Rijksmonument en bestaat uit twee witte gebouwen met 
helderrode daken: een uniek gebouw in de Nieuwe Zakelijk-
heid-stijl: dit komt alleen in Oost-Nederland voor. Het sluizen-
complex met hefdeur is in 2020 uitgebreid met een tweede, 
moderne sluiskolk, zodat ook grotere schepen het binnenland 
in kunnen varen. Vanaf de bankjes langs het water blijf je kijken!
En wist je dat het mogelijk is om helemaal vanuit Lochem langs 
het kanaal naar Zutphen te fietsen, daar waar het water de IJs-
sel in stroomt? Neem broodjes en limonade mee onderweg 
en geniet langs het water op één van de picknickplaatsen. Of 
bezoek de horeca in Lochem, Almen of Eefde: er staat altijd een 
vers kopje koffie met iets lekkers voor je klaar.

De uiterwaarden van de IJssel
Het uiterwaardengebied tussen Eefde en Gorssel, de Ravenswaarden 

is uniek gelegen in een bocht in de IJssel. Dit ongerepte Natura  
2000-gebied met slenken en stroomruggen behoort tot 

de best bewaard gebleven kronkelwaarden in ons land. 
Tot 2013 was hier ooievaarbuitenstation ’t Zand, maar 

nog steeds zie je hier veel van deze statige vogels rond-
zweven en foerageren: blijkbaar is het er goed toeven! 
Pak je rugzak of je fiets en struin eens rond door dit 

heerlijke natuurgebied, of geniet aan het water gezeten 
van de onderstaande zon! Durf je de overtocht over de 

IJssel aan? Het Dommerholtsveer bij Gorssel brengt je zo naar 
de overkant. Dan is het best een leuk rondje linksaf richting 

Hanzestad Zutphen of rechtsaf richting Hanzestad Deventer.  



          
ǀ

al het 
recreatie-
plezier op 

1 erf!

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

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

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

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 concerten, 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

info@erveharkink.nl
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Uitgestrekte natuurgebieden
  Het natuurschoon rond Lochem wordt veel geroemd. De vele landgoederen 

dragen hieraan zeker bij maar ook buiten die landgoederen 
word je op je wenken bediend. 

Stelkampsveld
Dit Natura 2000 gebied bevindt zich tussen Barchem en Borculo. 
Hier worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leef-
omgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Dit 
gebeurt onder meer door waterbeheersing. Kenmerkend is de 
kleinschalige afwisseling van essen, graslanden, heide en hoe-
ven. Zo vind je hier droge en natte heide, schraal grasland en 
blauwgrasland. Ook groeien hier bijzondere planten als de grote 
muggenorchis, parnassia en wolfsklauwmos 

Het Kienveen
Het Kienveen is een onderdeel van landgoed Velhorst. Het is 
een door bos omsloten nat terrein met poeltjes en slootjes, met 
op het hoger gelegen deel jeneverbesstruiken. Door het voch-
tige lage gebied liggen vlonders zodat je altijd kunt wandelen 
zonder dat je natte voeten krijgt. Ga je op ontdekkingstocht, 
dan kun je zomaar het melkviooltje, wilde gagel, oeverkruid, 
moeraswolfsklauw en zelfs de zonnedauw bespeuren.

Bijzondere bomen op landgoed Verwolde 
De dikste eik van Nederland staat in Laren, op het majestueuze 
landgoed Verwolde. Met een omvang van bijna 8 meter is deze 
zomereik de dikste van Nederland! Men schat dat dit indrukwek-
kende exemplaar zo’n 500 jaar oud is. Via een wandeling kom je 
er vanzelf langs. 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 coulisselandschap dat de Achterhoek zo 
typeert. Het huis is in 1976 toevertrouwd aan Geldersch Land-
schap & Kasteelen en is nu onder meer een museum.

Pittoreske hooibergen 
op landgoed Velhorst 
In de omgeving van De Velhorst vind je een schil-
derachtig, kleinschalig landschap waar alle facetten 
van het oude Achterhoekse landschap terugkomen: 
een enk en een kamp, een mooie buitenplaats, fraaie 
houtwallen, historische boerderijluiken en mooie 
oude hooibergen. Als je op de witte ophaalbrug staat 
bij de stuw heb je een prachtig 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. 
Velhorst herbergt zo’n 5 hectare botanische rijkdom.

 Landgoed Ampsen 
Blikvanger van landgoed Ampsen is het statige 
kasteel Ampsen dat dateert uit de 17e eeuw. 
Binnen de omringde gracht bevindt zich het 
kasteel met verschillende bijgebouwen. Op het 
uitgestrekte landgoed van 680 hectare met 
boerderijen, akkers, heide, bomenlanen en bos 
is het heerlijk wandelen. Het landgoed heeft 
een uniek Sterrenbos met bospaden in een ster-
patroon. Wandel eens in de vroege ochtenduren 
rond en laat de tientallen verschillende vogel-
geluiden op je inwerken: het gezang van wel 80 
vogelsoorten is met recht een lust voor het oor. 
En kom tegen de schemering dan eens terug om 
de reeën en hazen te spotten. 

Het glooiende landschap tussen Lochem en Barchem bestaat 
uit maar liefst drie “bergen”, de Paaschberg, de Kale Berg en 
de Lochemse Berg. Deze heuvels zijn ontstaan in de ijstijd, 
180.000 jaar geleden. Het schuivende ijs stuwde de onderlig-
gende bodem voor zich uit waardoor stuwwallen ontstonden. 
Beklim deze heuvels zelf en geniet van de mooie doorkijkjes 
en uitzichten.

Lochemse Bergen

Ooit was het Grote Veld één groot heidegebied. Verteld werd 
dat ‘vroeger’ iemand die midden op die heide stond de kerk- 
torens van Lochem, Zutphen en Almen kon zien. 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 ruim 300 schapen van de kudde de Belhamel. 
Aan de westzijde van het Grote Veld is voor deze belhamels 
schaapskooi ‘de Graafsekamp’ gebouwd. Altijd al een dagje willen 
meelopen met de schaapsherder? Neem gerust contact op 
met de schaapskudde: www.schaapskuddedebelhamel.nl .

Grote Veld

Uiterwaarden bij Gorssel
De Ravenswaarden geven een prachtige blik op de 
meanderende IJssel. Hier krijg je een mooi beeld van de 
vroegere lopen van de IJssel: verrassend hoe slenken en 
rivierduinen nog zichtbaar zijn in dit gebied. Fietsveer het 
Dommerholtsveer brengt je naar de overkant van de IJssel 
waar je vanaf de aloude bomendijk een heel andere blik op 
Gorssel krijgt. Leuk om te weten: het IVN heeft met enige 
regelmaat excursies door dit IJssellandschap.

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

Achterhoek rijk is. In dit natte-heide gebied komen nog zeer 
zeldzame en beschermde plantjes voor, zoals zonnedauw, gagel en 
klokjesgentiaan. Her en der grazen schapen en Blonde d’Aquitaines. 

Bijzonder is dat een groep inwoners van Gorssel zelf het herstel 
en beheer van de heide organiseert. Deze romantische omgeving 

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





Tweehonderd jaar woonde de familie Van der Borch in Huis 

Verwolde en nog steeds is het huis uit 1776 in geheel originele 

staat te bekijken. Je ziet de sfeervol ingerichte vertrekken op 

de hoofdverdieping en komt onder andere langs de prachtig 

gerestaureerde Chinese kamer, te herkennen aan de licht-

blauwe wandbespanning met bloeiende takken erop, salon 

en eetkamer. In het onderhuis word je meegenomen in de 

voorbereidingen rondom de ‘Blijde Incomst’, de feestelijke 

inwijding van het huis voor de nieuwe bewoners. Audiover-

halen, foto’s, historische gebruiksvoorwerpen en een kijkje in 

de keuken, laten invoelen hoe het was om te werken in dienst 

van de familie Van der Borch rond 1927.

HUIS Verwolde        

Kastelen &Landgoederen

De Heest
Tegenwoordig geven we bij een feest 

een fles wijn cadeau, vroeger was een 
veel voorkomend cadeau een boom. 
Je was ‘de man van de avond’ als je 
een boom uit (een ver) buitenland 
cadeau gaf. Daarom staan er op land-
goed de Heest nu zoveel verschillende 
soorten bomen. De Heest ligt aan 

het riviertje de Berkel. Het werd in 
de 16e eeuw gebouwd en in de 

18e eeuw uitgebreid naar de huidige 

omvang. 

De gemeente Lochem is rijk aan kastelen en landgoederen met ieder zijn eigen karakter en verhaal.
Wist je dat je aan de kleur van de luiken kunt zien bij welk landgoed een boerderij hoort? 

 Het Versailles van de Achterhoek
Zo staat Landgoed Huis de Voorst (in Eefde), replica van Paleis Het Loo, 

bekend. Gebouwd eind 17e eeuw, gesteund door financiële middelen van 

Koning Willem III van Engeland. Veel geld is uitgegeven aan de sierele-

menten en de duurste meubels. Door een verwoestende brand in 1943 is 

veel verloren gegaan. De buitenzijde werd in 17e eeuwse stijl hersteld met 

het opvallende loden koepeldak en zuilengalerijen. Tegenwoordig wordt 

het gebruikt voor exclusieve ontvangsten, partijen en bruiloften. 

Huis ‘t Joppe   
In het fraaie bos om het huis is een 

koepel met ijskelder te vinden. 
Achter het huis in de tuin ligt ‘het 

liefdeslaantje’. De beukenhaag 
aan weerskanten van dit laantje 
is boogvormig geleid en gesnoeid 

zodat een groene tunnel is ont-
staan. Bruidsparen laten zich in 

deze romantische omgeving graag 
fotograferen. Het huis wordt particu-

lier bewoond en is niet toegankelijk. 
Het landgoed er omheen wel. 

TIP
De autotocht van 

63 km leidt je langs
deze kastelen en 
landgoederen!

Zie pag.13.

Kasteel de Cloese 

Van puin getimmerd. Karel van Gelre belegert de Wildenborch – een 
kasteel bij Vorden – driemaal tevergeefs en eenmaal met succes. Als 
het onrustig blijft rond dit kasteel, laat Karel de verdedigingswerken 
in 1520 slopen. Hij geeft zijn goede vriend Sweder van Kervenheim 
toestemming om de resten te gebruiken voor de bouw van kasteel 
de Cloese. Die had nog een gunst van hem te goed. Sweder woont 
er tot hij in 1536 het kasteel teruggeeft aan Karel van Gelre. Die ruilt 
kasteel de Cloese weer met de Cannenburg (in Vaassen) en zo wordt 
Derck van Keppel eigenaar van kasteel de Cloese.  Van 1959 tot 
2003 herbergde kasteel de Cloese de politieopleidingsschool voor 
Noord-Nederland.
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cHotel 

Hotel Landgoed Ehzerwold
Ehzerallee 14, Almen
0575 431 143
www.ehzerwold.nl

Landhotel De Hoofdige Boer
Dorpsstraat 38-40, Almen
0575 431 744
www.dehoofdigeboer.nl

Boetiek hotel BonAparte
Lochemseweg 37, Barchem
0573 298 900
www.hotelbonaparte.nl

Stayokay Gorssel
Dortherweg 34, Kring van 
Dorth  |  0573 431 615
www.stayokay.com

Hof van Gelre
Nieuweweg 38, Lochem
0573 253 351
www.hofvangelre.nl

 B&B

De Runneboom
Dollehoedsdijk 2, Barchem
06 25 47 81 20
www.derunneboom.nl

De Timmerije
Rammelgoor 2, Barchem
06 25 02 46 84
via airbnb.nl 

B&B Gorssels Tuinhuis
Joppelaan 50, Gorssel
06 45 32 80 14
via bedandbreakfast.nl

B&B J60
Joppelaan 60, Gorssel
06 20 62 99 44 
www.j60.nl

’t Hekkert
Domineesteeg 2, Gorssel
0575 492 369
www.thekkert.com

B&B Erve de Bongerd
Harfsenseweg 4, Laren
06 40 23 36 06
www.ervedebongerd-laren.nl

B&B ’t Enderink
Heuvelpad 2, Laren
06 20 12 80 42
www.benb-enderink.nl

B&B Roosdom 5
Roosdom 5, Laren
06 51 80 63 92
via airbnb.nl

B&B Woolbekke
Holterweg 118, Laren
0573 221 216

De Brenschutte
Brenschutte 7, Laren
06 83 53 24 70
www.brenschutte.nl

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

B&B De Vijverhof
Marinus Naefflaan 11, Lochem
0573 251 024
www.devijverhof-lochem.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

Groepsaccommodatie

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

De Bosrand
Kielersdijk 1, Laren
0573 421 229
www.camping-bosrand.nl

Tramzicht
Holterweg 56, Laren
0573 402 476
www.tramzichtlaren.nl

De Waltakke
Bolksbeek 7, Lochem
0573 471 313
www.dewaltakke.nl

Conferentie

Landgoed Morgenstern
Witzand 4, Barchem
0573 441 920
www.morgenstern.nl

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

Zwieps Lokaal
De Heest 6, Zwiep
www.zwiepslokaal.nl

Vakantiewoningen

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

Geniet van de Achterhoekse gast-
vrijheid 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...

Blijven slapen
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Hotel Landgoed Ehzerwold
Ehzerallee 14, Almen
0575 431 143
www.ehzerwold.nl

Landhotel De Hoofdige Boer
Dorpsstraat 38-40, Almen
0575 431 744
www.dehoofdigeboer.nl

De Nieuwe Aanleg
Scheggertdijk 10, Almen
0575 431 296
www.nieuwe-aanleg.nl

Boetiek hotel BonAparte
Lochemseweg 37, Barchem
0573 298 900
www.hotelbonaparte.nl 

Brasserie Woods
Woodbrookersweg 1, Barchem
0573 441 734
www.woodbrookebarchem.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

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

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.dezonnebloemlochem.nl

Eetcafé Scholten
Bierstraat 4, Lochem
0573 251 795
www.eetcafescholten.nl

Eetwinkel Jan Patat
Zutphenseweg 11, Lochem
0573 252 532
www.janpatatlochem.nl

Gelatie 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

Hof van Gelre
Nieuweweg 38, Lochem
0573 253 351
www.hofvangelre.nl

Kawop
Markt 23, Lochem
0573 253 342
www.kawop.nl

Lochemse Croissanterie
Oosterwal 27, Lochem
0573 256 596
www.lochemse-croissanterie.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

Bourgondisch genieten in 
Lochem. Op culinair gebied heeft 
Lochem veel te bieden. Je proeft 
de smaak van de streek, maar ook 
van ver daarbuiten. 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.

Eten & drinken



Atelier & Galerie

Galerie Stijl
Zutphenseweg 132, Eefde
0575 474 280
www.galeriestijl.nl

Precious Works
Molenweg 58, Gorssel
06 25 00 67 84
www.preciousworks.nl

AfriKan
Lochemseweg 145, Harfsen
06 20 03 41 18
www.afrikan.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.abalorio-sieraden.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

Attracties

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

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 
Boeren

Wijngaard 
De Nieuwe Baankreis
Ehzerallee 3, Almen
0575 433 904
www.denieuwebaankreis.nl

Aspergeboerderij ten Broeke
Rossweg 24, Laren
0573 251 548
www.asperges-tenbroeke.nl

De Steurhoeve
Holterweg 61, Laren
06 12 09 95 30
www.steurhoeve.nl

Melkveebedrijf Heijink
Exelseweg 12, Laren
0573 421 341
www.melkveebedrijfheijink.nl

Wijngaard de Braoke
Deventerweg 88, Laren
0573 401 799
www.wijnbouw-laren.nl

Boerderijwinkel Woestenenk 
Marsmansteeg 2, Laren
0573 401 318
boerderijwinkelwoestenenk.nl

Musea 

Museum STAAL
Dorpsstraat 39, Almen
0575 474 317
www.museumstaal.nl

Museum MORE
Hoofdstraat 28, Gorssel
www.museummore.nl

Huis Verwolde
Jonker Emilelaan 4, Laren
0573 401 825
www.glk.nl/verwolde

Liberation Museum
Walderstraat 15, Lochem
www.lochemsoorlogsmuseum.nl

Kristalmuseum
Burg. Bloemersstraat 1, Borculo
0545 272 200
www.kristalmuseum.nl

Oude Ambachten

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 Organisatiebureau
Netwerkweg 7, Vorden
0575 554 228
www.free-wheel.nl

Bas Ballonvaarten
0573 401 826
www.basballonvaart.nl

Theaters

Kamertheater Almen &
Theatermakers Achterhoek
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

Tuinen

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
0573 740 004
www.uniekeuitjes.nl

Fiets Service Finke
Walderstraat 22, Lochem
0573 251 712
www.fietsservicefinke.nl

Goossens Lochem
Prins Bernhardweg 11-13, 
Lochem
0573 257 361
www.goossenslochem.nl

Taxi Weekenstroo
Nieuwstad 13, Lochem
0573 251 551
www.taxilochem.nl

Free-wheel Organisatiebureau
Netwerkweg 7, Vorden
0575 554 228
www.free-wheel.nl

Zwemmen

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

Zwem- en sportcentrum 
de Beemd
Zutphenseweg 110, Lochem
0573 252 620
www.zwembaddebeemd.nl

Handige adressen

Graafschap Bibliotheek
Hoofdstraat 45, Gorssel
0575 492 045
www.graafschapbibliotheken.nl

Graafschap Bibliotheek
Doctor Rivestraat 3, Lochem
0573 252 727
www.graafschapbibliotheken.nl

Apotheek Lochem
Markt 12, Lochem
0573 251 384
www.apotheeklochem.nl

In de gemeente Lochem is genoeg 
te zien en te doen! Fietsen en 
wandelen is nog leuker als er van 
alles te beleven valt. Neem een 
ezel mee of beklim de Lochemse 
Berg. Wandel in Gorssel over de 
heide of bekijk één van de vele 
landgoederen. Ga golfen of ontdek 
de omgeving op een E-Chopper, 
solex of per elektrische Tuk Tuk. 
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.

Zien & Doen
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Bakkerij Jansen
Lochemseweg 1, Barchem
0573 441 234
www.bakkerij-jansen.nl

Bloem&meer Eefde
Schoolstraat 19a, Eefde
0575 474 778
www.bloemenmeereefde.nl

Boertie Optiek
Hoofdstraat 32, Gorssel
0575 491 233
www.boertieoptiekgorssel.nl

By Artistique Haarmode
Hoofdstraat 41, Gorssel
0575 491 534
www.byartistiquegorssel.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

Haneveld Tuincentrum
Holterweg 56, Laren
0573 401 387
www.haneveldlaren.nl

Keurslagerij van de Pol
Deventerweg 33, Laren
0573 401 237
www.vandepol.keurslager.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.wereldbakkerwijnand.nl

Bakkerij Nollen
Walderstraat 36, Lochem
0573 251 891
www.bakkerijnollen.nl

Beumer Schoenmode
Walderstraat 23, Lochem
0573 251 631
www.beumerschoenmode.nl

Stichting Boekhandel 
Lovink sinds 1846
Markt 18, Lochem
0573 251 679
www.boekhandellovink.nl

Etos
Molenstraat 11, Lochem
0573 257 809
www.etos.nl

Firma Van Aalst
Rembrandtlaan 3, Lochem
0573 251 036
www.firmavanaalst.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

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-lo-
chem

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.duesenbergconnection.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

Wil je naar Lochem komen om te 
winkelen? Gezellig! Van klein 
buurtschap 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 heerlijk rond te snuffelen.

Winkelen

          VVV Inspiratiecentrum
Voor wie inspiratie zoekt voor leuke activiteiten en beziens-
waardigheden in Lochem en omgeving is een bezoekje aan het 
VVV Inspiratiepunt Lochem in het markante Oude Stadhuis een 
échte aanrader. Met veel beelden, verhalen en interactieve ele-
menten word je verleid om er op uit te gaan in de omgeving. 

In dit VVV Inspiratiepunt staat beleving centraal van al het moois wat Lochem te 
bieden heeft. Op een bijzondere manier worden de kernen, de kastelen en land-
goederen, de Berkel en de musea in beeld gebracht. Interactief via een ontmoetings-
tafel en projectietafel krijg je  informatie over de bezienswaardigheden in 
Lochem. Op een speciale verhalenwand kun je boeken aanraken die vervolgens 
een streekverhaal vertellen. Ook kun je je eigen fiets- of wandelroute samen-
stellen met een speciale routemixer. Het winkelgedeelte heeft een eigentijdse 
frisse uitstraling gekregen. Bos en water komen terug in gebruikte materialen en 
kleuren en authentieke delen van het pand zijn behouden.

Bij dit VVV Inspiratiepunt kun je terecht voor inspiratie en informatie. 
Je vindt er wandel- en fietsroutes, souvenirs, arrangementen, kaartjes 
voor evenementen en excursies. De VVV-medewerkers geven je graag 
advies en de leukste tips!






