
Wandeling Landgoed Gossink – 10 km 
 
Wandelen door de Achterhoek betekent wandelen over onverharde wegen, langs beken en 
over oude landgoederen. Hierbij biedt deze dunbevolkte streek de wandelaar ook nog alle 
ruimte en rust. Speciaal voor de Recreatiekrant Achterhoek 2010 heeft de Achterhoekse 
wandelsite www.wandelbeeld.nl een tien kilometer lange wandelroute vanuit Winterswijk 
uitgezet. 
 
Startpunt: T-splitsing Vredenseweg met Gossinkweg (tegenover boerderij aan Vredenseweg 
111, net buiten bebouwde kom Winterswijk). Aan begin van de Gossinkweg kan eventueel 
auto worden geparkeerd. 
 
Routebeschrijving: Steek asfaltweg (Vredenseweg) over en volg fietspad RA. 100 m na 
bruggetje LA,  bij bord Landgoed Gossink. Volg pad langs akker, pad gaat bos in en volgt 
beek. Bij asfaltweg RA. Klinkerweg (Schaapsweg) oversteken, zandweg volgen. Bij 
huisnummer 8 LA, zandweg met fietsstrook blijven volgen. Bij volgende bocht naar links 
wordt zandweg Kobstederweg. Na 200 meter RA, karrenspoor tussen akker door volgen, 
richting zonnepaneel. Karrenspoor blijven volgen, langs bord Dottinkrade. 
 
Direct na kruisen beek LA. (Bij hoog water vóór zonnepaneel RA en via bruggetje beek 
oversteken). Karrenspoor blijven volgen, langs paardenhindernissen. Pad gaat LA bos in, 
direct hierna RA smaller bospad in. Na 30 meter rechts aanhouden en over bruggetje. Na 50 
meter bospad rechts aanhouden. Pad volgt later beek, komt langs grote beuk. Als pad naar 
links afbuigt, smaller pad RD aanhouden, komt na 20 m uit op breder wandel- en fietspad, 
hier LA slaan. Bij bruggetje pad RD blijven volgen. Bij boerderij RA en even later op 
zandweg RA. Aan einde RA, fietspad volgen langs asfaltweg (Vredenseweg).  
 
Na huisnummer 158 LA. Links aanhouden richting nr 8-12 etc. (Nu komt u langs het 
Uutbloas Huusken op Wijngaard Hesselink, volg pijlen.) Pad blijven volgen tot aan zandweg 
met fietspad, hier RA. Deze zandweg bijna km lang blijven volgen. Aan einde zandweg RA 
asfaltweg volgen. Na 600 meter (na huisnr 14-16) LA de halfverharde weg inslaan.  
 
Bij viersprong LA, Kievitsweg in. Direct na 1e boerderij RA. Even later LA bij bord 
Landgoed Gossink. Bij driesprong RA, pad langs grasland volgen. Na bruggetje LA, over 
beukenlaan. Einde beukenlaan langs wit hek en RA. Langs volkstuinen, op kruising met 
Lageweg RA, richting sportvelden. Asfaltpad oversteken en RA over fietspad. Na 500 m 
komt u weer terug bij het startpunt. 
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