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Terrassentocht Winterswijk
Welkom bij de terrassentocht in het mooie buitengebied van
Winterswijk!
Voordat je gaat fietsen/wandelen/rijden door het mooie landschap
en gaat proosten op het terras vertellen we je graag over de
totstandkoming van deze route.
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen organiseert in
2021 een themajaar ‘Ode aan het landschap’. Stichting Waardevol
Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) wil tijdens dit themajaar graag
aandacht geven aan het Winterswijkse landschap en alle bijzondere
gebruikers, bewoners, verenigingen en ondernemers die hieraan
bijdragen. Een nieuwe groep jonge enthousiastelingen (jong WCL)
heeft in samenwerking met 100% Winterwijk een ca. 50 km lange
prachtige route gemaakt zodat we samen kunnen proosten op het
landschap!
De route brengt je langs de mooiste plekjes in het buitengebied van
Winterswijk. Samen brengen we een ode aan het landschap door
neer te strijken op één van de vele terrassen rondom Winterswijk. Jij
kan hiervan genieten door een voertuig uit te kiezen en vervolgens
al het moois te zien en te proeven wat het landschap ons te bieden
heeft.
Terwijl je onderweg bent van het ene terras naar het andere zie je
de ingrediënten van je volgende hapje of drankje groeien. Op het
terras beleef je hoe de ingrediënten worden verwerkt en wie dit
doen. Je geniet van de plek en kunt daarnaast leren over de
omgeving, de mensen die er wonen en werken en samen proosten!

Er is op de terrassen vanalles te beleven, dat vind je allemaal in dit
routeboekje. Start waar en wanneer je wil; de terrashouders
verwelkomen je graag.
Geniet, proost en breng samen met ons een ode aan het
landschap!
Namens de organisatie,
Veel plezier!
Jong WCL
100% Winterswijk
Ode aan het landschap Achterhoek
Deelnemende terrassen
p.s. Wil jij ook meepraten over of activiteiten organiseren in het buitengebied
van Winterswijk? Kijk dan eens op de facebook of instagram van jong WCL.

In deze folder staat een route van 50 km en informatie over de
15 deelnemende terrassen! Uiteraard kun je ook delen van de
route volgen en zelf de terrassen uitkiezen waar je even wilt
uitrusten en genieten.
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De Tuinkamer, Meekertweg 4 Winterswijk

Stap terug in de tijd en bekijk de theekoepel van ruim 100 jaar
oud. De theekoepel is omringt door een
tuin in Engelse landschapsstijl. De
theekoepel is alleen op afspraak te
bezoeken. Kijk voor meer informatie op:
https://www.theekoepeldetuinkamer.nl

2

Terras Krosenbrink, Korenburgerveenweg 7

Terras Krosenbrink is prachtig gelegen tussen bossen en vlakbij
het unieke Natura-2000 hoogveengebied „het Korenburgerveen‟.
U kunt op het binnen- en buiten terras genieten van een lekkere
kop koffie of wat fris.
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Theetuin de Wacht, Meenkmolenweg 6

Proef de sfeer van het boerenleven op ons melkveebedrijf waar
ook paarden en kippen gehouden worden. Op verschillende
terrassen kun je genieten van de bloemrijke tuin. De vele soorten
vogels in de tuin en de kikkers, vissen en
libellen in de vijver dragen bij aan de
landelijke romantische sfeer.
Met het unieke zelfbedieningsconcept kun
je jezelf voorzien van diverse soorten thee,
koffie, frisdrank, boerenijs en huisgemaakt
gebak. Alle producten worden zoveel mogelijk
gemaakt met ingrediënten van eigen tuin en erf. Het assortiment
is elke dag anders.
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Restaurant ‘de Schoppe’, Meenkmolenweg 23

Bij restaurant de Schoppe kunnen kinderen naar hartenlust spelen
in de grote zandspeeltuin! Daarnaast is er ook een avonturenpad
en survivalterrein. Op de menukaart staan diverse regionale
lekkernijen.
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Venemansmolen & Erfgoedklusbrigade,
Venemansweg 7

De Venemansmolen is een korenmolen met dieselmaalderij. Sinds
kort heeft de Erfgoed Klusbrigade haar nieuwe werkplaats op het
terrein van de molen. Zo ontstond een unieke samenwerking die
veel voordelen biedt voor beide partijen. Het bezoekerscentrum
van de molen is te bekijken en ook de
nieuwe
werkplaats
van
de
erfgoedklusbrigade is in gebruik. Laat
je rondleiden in de molen en
werkplaats en strijk daarna neer op
het terras!
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’t Goed Elferdinck, Harkelsweg 2

In het mooie Woold ligt de karakteristieke boerderij „Elferdinck‟.
Van oorsprong een gemende boerderij uit 1840, nu akkerbouw
met onder meer aardappelen, asperges, uien, boerderijwinkel met
streekproducten en terras waar je kan
genieten van een heerlijk drankje of hapje
rechtstreeks van het land.
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De Gulle Smid, Meester A.th. ten Houtenlaan 4

De Gulle Smid ligt in een prachtig stukje Winterswijk. De rustieke
Slinge met het gemaal geven een rustgevend uitzicht. Heerlijk om
even bij te komen en te genieten van een borrel met een stukje
kaas of ander lekkers uit de streek.
En vergeet natuurlijk niet onze bootjes, die weer glimmend in het
water liggen te stralen! Even lekker een uurtje roeien, of zelfs een
langere tocht maken, met “De Gulle Smid-picknickmand”. Dat is
echt een aanrader om even helemaal te
ontspannen.
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LEV. By Mike, Badweg 4

“Niet aan zee, wel aan het strand!” In het Woold vind je LEV. By
Mike. Een gezellige Foodbar met dakterras en beachterras bij een
uniek stukje erfgoed; het Strandbad Winterswijk.
Genier van (h)eerlijke gerechten met producten
uit de regio, de lekkerste wijnen, verfrissende
bieren & cocktails of een fijn kopje koffie met
„huis ontworpen‟ appelgebak. Kun je daarna
meteen een verfrissende duik nemen!
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Landgoed de Zonnebloem, De Slingeweg 14

In de Brinkheurne vindt je Landgoed de Zonnebloem. Op dit
groene „eiland buiten de tijd‟ zijn zorgboerderij en camping de
Zonnebloem, pluktuin Klein Paradijs en het Klein-Kunstpodium
gevestigd. Hier kun je onderweg je eigen boeket plukken en zelf
de kruiden voor je welverdiende kopje thee uitzoeken. Kom even
helemaal tot rust in deze groene bloemrijke oase.

10 Hotel de Lindeboom, Kottenseweg 152
0 Lindeboom bestaat al lang! De oudste beschrijving
De

is al van
1827. Van herberg toen tot het familiebedrijf Hotel-restaurant nu.
De Lindeboom ligt in het mooie Kotten en kent
een groot terras. Van hieruit wandel je zo naar
de Slinge.
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Terras zonder Naam, Ratumseweg 6

„Terras zonder naam‟ is een parel in het nationaal landschap
Winterswijk. In Ratum kun je heerlijk neerploffen op dit
boerderijterras en genieten van het prachtige landschap. Je hoeft
hier nooit lang te wachten op je drankje want je kan het gewoon
zelf pakken!
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Boerderij te Winkel/Clara Bella, vredenseweg 174

Hier zie je de koeien in de wei die melk produceren voor het
heerlijke romige ijs dat je op het terras kan eten. Ga je voor één
bolletje of misschien een heerlijke coupe? De
kinderen kunnen zich ondertussen uitleven
in de speeltuin.

14 Café- restaurant Spiekerman, Goordiek 5
Spiekerman kun je vinden in het kerkdorp Meddo. Er is een ruim
terras waar je nog echte Achterhoekse gemoedelijkheid vindt.

13 ‘Van Hier’, Kobstederweg 13
Bij „Van Hier‟ in Henxel kun je even heerlijk tot rust komen terwijl
de kinderen zich vermaken in de binnen speeltuin of de
natuurspeeltuin. Terwijl jij je benen laat rusten
op het terras kun je genieten van echt
„Naoberschap‟. Bij Van Hier werken ze
namelijk met streekproducten van
boeren uit de omgeving, waardoor
precies bekend is waar de ingrediënten
vandaan komen. Zorg voor elkaar en de
omgeving dus!

15 Boerderijterras te Selle, Ratumseweg 65A
Boerderijterras te Selle is gelegen bij een melkveehouderij in de
buurtschap Ratum. Naast het genieten van een kopje koffie, kun
je hier een kijkje nemen in de koeienstal, hoe
de koeien gemolken worden of een
praatje maken met de boer. Kortom, een
unieke ervaring om een kijkje te nemen in
het leven van de boer!

