
Rondje Noordijk - Needse Berg (6 km) 
Deze wandelroute voert vanaf Hof van Moeder Aarde langs boerenlandwegen naar de bosrijke 
Needse Berg, over delen van het geologische natuurpad en via de brink van Noordijk - waar je op 
drie andere wandelroutes kunt stappen - weer terug naar Hof van Moeder Aarde. 
Onderweg zijn er diverse rust- en informatiepunten, een hoge klimtoren en natuurspeelplaats De 
Ordelmanskoele. Bovendien kun je onderweg een paar keer kiezen voor een kortere of langere 
route.  Dit alles maakt dat het Rondje Noordijk - Needse Berg als wandelroute zeer geschikt is, 
zowel voor gezinnen met jonge kinderen als voor ouderen. Ook honden mogen - mits aangelijnd - 
overal komen. 

Routebeschrijving 
1. Vanaf de entree van Hof van Moeder Aarde ga 

je rechtsaf de Bliksteeg op. 
2. Ga aan het einde van de Bliksteeg rechtsaf de 

G.L Rutgersweg op. 
3. Ga de eerste weg links (Kerkhofsweg) richting 

de Needse Berg. 

Bij de bosrand is aan de rechterzijde van de 
Kerkhofsweg een kleine parkeerplaats met een 
rustpunt met een picknickbank. Hier vind je een 
informatiebord over de klei- en zandwinning die 
tussen 1830 en 1950 op de Needse Berg heeft 
plaats gevonden. De sporen hiervan zijn nog te 
zien in de vorm van diepe groeven in de berg. 

Korte route 
4. Ga ter hoogte van de parkeerplaats linksaf het 
bospad op. 

Lange route 
4a. Ga ter hoogte van de parkeerplaats rechtsaf 
het bospad op. 
4b. Loop dit bospad uit tot je weer terug komt bij 
de verharde weg (Kerkhofsweg). 

Ongeveer halverwege dit pad, bovenaan een trap, 
vind je een rustpunt met een informatiebord over 
het geologische natuurpad dat over de Needse 
Berg loopt. 

4c. Ga bij de verharde weg (Kerkhofsweg) linksaf 
en dan - tegenover de parkeerplaats - meteen 
weer rechtsaf het bospad op. 

Korte route 
5. Ga bij eerste T-splitsing van bospaden rechtsaf. 
Loop dit pad uit tot je bij een verharde weg komt. 

Lange route 
5a. Ga bij de eerste T-splitsing van bospaden 
rechtdoor en blijf dit pad volgen tot je bij de rand 
van een diepe leemkuil komt. 
5b. Ga bij de rand van de leemkuil rechtsaf. 
5c. Ga bij het kruispunt van bospaden (vlak voor 
de verharde weg) rechtsaf. 
5d. Ga bij de T-splitsing van bospaden linksaf. 
5e. Ga bij de volgende T-splitsing van bospaden 
weer linksaf tot je bij een verharde weg komt. 

Korte en lange route 
6. Ga bij de verharde weg rechtsaf (Bergweg). 
7. Ga bij het eerste zandpad aan de linkerkant 
linksaf (Drostenkampweg). 
8. Bij de eerste Y-splitsing ga je rechtsaf. 

Bij deze Y-splitsing vind je een rustpunt. 

9. Loop door tot de verharde weg en ga daar 
linksaf het beukenbos in. 

Bij de verharde weg zie je rechts voor je een grote 
klimtoren staan. Loop vanaf dit punt desgewenst 
op en neer naar de klimtoren en klim erop om van 
het uitzicht te genieten. 



10. Hou in het midden van beukenbos rechts aan 
en volg vervolgens de richtingaanwijzingen van de 
bordjes met de mammoet totdat je bij een breed 
zandpad komt (Drostenkampweg).  

11. Ga bij het brede zandpad rechtsaf.  

12. Ga ter hoogte van de routepaal van het 
wandelnetwerk Achterhoek met keuzepunt I39 
linksaf het bospad in. 

13. Loop bij de 5-sprong van bospaden rechtsaf 
richting het brede zandpad. 

14. Ga bij het brede zandpad linksaf. 

Bij de 5-sprong van bospaden en links van het 
brede zandpad kun je natuurspeelplaats De 
Ordelmanskoele zien liggen. Dit is een ideaal 
rustpunt voor gezinnen met jonge kinderen. 

Korte route 
15. Bij het kruispunt met de Kneutweg ga je linksaf 
een smal zandpad op. Dit pad loop je helemaal uit. 

Lange route 
15a. Bij het kruispunt met de Kneutweg ga je 
rechtdoor. 
15b. Loop door tot je bij een smalle strook bos 
komt. Ga bij de paal met het bordje “Wandelbos 
Erve Ten Cate” linksaf het bos in. 
15c. Vervolg dit kronkelende bospad tot je bij een 
T-splitsing van bospaden komt. 
15d. Ga bij de T-splitsing rechtsaf. 
15e. Ga bij de volgende T-splitsing van bospaden 
linksaf, tussen een 3-dubbele rij met geknotte 
elsen door. 
15f. Ga aan het einde van dit pad, bij de T-
splitsing, rechtsaf. 
15g. Vervolg het pad rechts om de kampvuurkuil, 
met eerst twee trappen naar beneden en daarna 
weer een trap omhoog. 
15h. Houdt bij de Y-splitsing met een routepaal 
rechts aan. 
15i. Ga aan het einde van dit pad, vlak voor de 
diepe leemkuil, linksaf en daarna - bij het kruispunt 
met een bordje “Needse Berg” - meteen weer 
rechts. 

Korte en lange route 
16. Ga aan het einde van dit pad, bij de T-splitsing 
met een routepaal met zwarte route-pijl, rechtsaf. 

17. Ga bij de verharde weg, bij de routepaal met 
keuzepunt W98, linksaf. 
18. Ga de eerste weg (= zandpad) rechtsaf. 
19. Ga twee maal - bij een kruising met bospaden - 
rechtdoor. 
20. In de eerste bocht naar links ga je rechtsaf het 
bospad in. 
21. Bij het eerste kruispunt van bospaden ga je 
linksaf, het bos uit en door een weiland richting 
een T-splitsing van verharde wegen. 
22. Bij de T-splitsing van verharde wegen ga je 
rechtdoor de Harpersweg op. 

Korte route 
23. Bij de T-splitsing met de Schoolweg ga je 
rechtdoor (Harpersweg). 
24. Aan het einde van de weg, bij de T-splitsing, 
ga je rechtsaf de G.L. Rutgersweg op. 
25. Ga de eerst weg links (Hilversweg). 
26. Ga aan het einde van de weg linksaf (Bliksteeg) 
en loop nog ca. 50 meter naar de entree van Hof 
van Moeder Aarde. 

Lange route 
23a. Bij de T-splitsing met de Schoolweg ga je 
rechtsaf (Schoolweg). 
24a. Bij de Y-splitsing met de de Stokkersweg 
houdt je links aan (Schoolweg). 
25a. Op het kruispunt bij De Oale Schole ga je 
rechtsaf (Geerdinkweg). 
26a. Op het kruispunt met de Haardijk ga je 
rechtdoor (Geerdinkweg). 

Op het kruispunt tussen Geerdinkweg en Haardijk 
vind je de brink van Noordijk met een rustplaats 
met een picknickbank. Als je hier de Haardijk op 
loopt vind je na ongeveer 30 meter aan je 
rechterkant een informatiebord en startpunt 44 van 
het Wandelnetwerk Achterhoek. Hier kun je op 
drie andere wandelroutes stappen, namelijk de 
Koningsbeekroute (6 km), het Rondje Markvelde 
(15 km) en het Boereneschpad (17 km). 

27. Bij het kruispunt met de G.L. Rutgersweg en de 
Elsmansijk ga je rechtdoor (De Voort) 
28. Bij de eerste T-splitsing ga je rechtdoor 
(Borgersteeg). 
29. Bij de volgende T-splitsing ga je linksaf 
(Bliksteeg) en loop je nog ca. 350 meter naar de 
entree van Hof van Moeder Aarde.


