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Naar: ‘Ondankbare Grond, een boerenepos’, door Leo en Theo Salemink.
Uitgeverij Fagus, Aalten [ISBN 978-94-91634-25-3]
http://www.fagus-uitgeverij.nl/site/verschenen/Artikelen/2014/11/15_Ondankbare_grond.html

Start- en eindpunt: station Terborg, Stationsweg 25, Terborg (daar parkeergelegenheid)
(de route kan ingekort worden door te starten en/of te eindigen in Silvolde, bushalte Markt)
Lengte wandeling: 20 km (bij start/eindigen in Silvolde: 14 km)
Horeca onderweg: De Roode Leeuw in Terborg, café Van der Eem in Terborg, diverse cafés in Silvolde, DRUcultuurfabriek in Ulft (‘Het Schaftlokaal’)

Routebeschrijving

1. Komend uit station Terborg rechtdoor de Stationsstraat inlopen, tot kruising met Doetinchemseweg.
Hier oversteken en linksaf gaan. Na ongeveer 150 meter (links: Hotel De Roode Leeuw) naar rechts
Walstraat, meteen links aanhouden St. Jorisplein en vóór Restaurant Van der Eem weer rechtsaf, de
Hoofdstraat in. Hoofdstraat vrijwel helemaal uitlopen, tot het punt waar van rechtsaf de Walstraat
zich bij de Hoofdstraat voegt (thv. huisnr. 89)
2. Hier linksaf een onverharde weg, tussen het Deurvorsthuis (vervallen, zie opschrift) en een
roomkleurig kerkje, naar Kasteel Wisch (particulier terrein). Poort passeren. Eerste pad schuin naar
links, vóór een bordje Verboden Toegang, en na ongeveer 100 meter opnieuw schuin naar links
aanhouden (Laan van Wisch). Na ongeveer 200 meter naar rechts, de Paasberglaan. Al snel zie je
aan de linkerkant, boven op oude rivierduinen, 3 grote villa’s. De laatste op nr. 9 heet ‘t Zonnehuis.
Aan de rechterkant ligt, verscholen achter grasland en bosjes, de Oude IJssel.
3. Na enige tijd links een school en vervolgens een verzorgingscentrum (De Schuijlenburgh). Op dit
punt zie je, afgesloten door een hek, een onverharde weg naar rechts (verboden in te gaan) naar de
plek waar ooit kasteel ‘Schuilenburg’ heeft gestaan. De Paasberglaan verder vervolgen langs een
slagboom. Deze gaat even verder over in de verharde Marktstraat. Hier rechtdoor. Na huisnr. 3
rechtsaf, een klinkerpaadje langs een beukenhaag. Dit komt uit bij de (oude) Mauritiuskerk, sinds de
Reformatie protestants. Om de kerk heen gaan en via de Kerkenstraat kom je uit op de Ulftseweg.

Silvolde, (oude) Mauritiuskerk

4. Hier linksaf, langs Café De Buurman omhoog lopen naar de Markt. Rechts, aan de Prins
Bernhardstraat, ligt de nieuwe Mauritiuskerk, op de heuvel waar vroeger de r.k. schuur-/schuilkerk
heeft gestaan. In deze kerk wordt de Bedrukte Moeder Gods van Varsseveld bewaard (NB: de kerk is
doorgaans niet open)

Silvolde, (nieuwe) Mauritiuskerk

5.

Bedrukte Moeder Gods van Varsseveld

Vanaf de Markt rechtdoor, Terborgseweg . Na ongeveer 250 meter vind je aan de linkerkant
huisnummer 21. Op de Monumentenlijst van de gemeente Oude IJsselstreek wordt dit huis vermeld
als Villa Maria. [Is dit de Villa Maria van notaris Vonk de Both? Zie pag. 181)

Silvolde, Villa Maria, Terborgseweg 21

6. Terug naar de Markt. Daar linksaf, de Prins Bernhardstraat , langs de nieuwe Mauritiuskerk. Bij Ysplitsing links aanhouden. De Prins Bernhardstraat uitlopen tot aan de molen. Voor de molen linksaf,
de Molenberg. Even later de Berkenlaan oversteken, de Rabelingstraat in (straatnaambordje
ontbreekt). Hier begint de Silvoldsche Buurt.

7. Na ongeveer 1 km aan de linkerkant huisnr. 7. Dit is boerderij Lubbers (verblijf 1824-1889). Links en
rechts achter boerderij Lubbers bevinden zich de opvangadressen Egginkstraat nrs. 3, 8-10 en 12 (in
1889; pag. 178).

Silvolde, boerderij Lubbers, Rabelingstraat 7

8. Omkeren, terug op de Rabelingstraat, tot aan ANWB-paddenstoel . Daar linksaf Bievinkstraat, tot
aan huisnummer 5 aan de linkerkant. Ook dit was een opvangadres in 1889, huis De Keizer (pag.
178).

Silvolde, huis De Keizer, Bievinkstraat 5

Nu rechtsaf, de onverharde Goordijk. Aan het eind bij manege linksaf (Kapelweg).

9. Na ongeveer 400 meter aan de linkerkant huisnummer 3. Hier lag vroeger boerderij De Kempen
(verblijf 1780-1808), nu boerderij Grote Pothof.

Silvolde, locatie boerderij Kempen (nu: Grote Pothof)

Kapelweg vervolgen, bij kruising met Toldijk rechtdoor. Nu eerste weg schuin rechts, bij PGEMtransformatorhuisje en bordje vakantieverblijf De Nieuwe Buyl. Deze verharde weg gaat na enige
tijd over in zandweg. Aan het eind rechtsaf asfaltweg (Kroezendijk). Na ongeveer 1 km linksaf Klein
Saleminkdijk. Op Y-splitsing links, Kasteelweg.

10. Eerste boerderij aan de linkerkant, huisnummer 8, is Groot Salemink (verblijf van ..? tot 1716).

Sinderen, boerderij Groot Salemink

Sinderen, gevelsteen Groot Salemink

11. Terugkeren op de Kasteelweg naar Klein Saleminkdijk, daar rechtsaf. Bij bankje linksaf, de
(onverharde) Kroezendijk.

Aan het eind rechtsaf, Oude Dinxperloseweg, met fietspad. Eerste weg linksaf, Lichtenberg. Bij
schuine kruising met onverharde weg linksaf, Langedijk. Deze uitlopen, gaat later over in
klinkerweg. Aan het eind bij huisnummer 2 vóór een bosje rechtsaf.

12. Je komt nu uit op de Ulftseweg, pal tegenover huisnummer 128, Grote Nottel (verblijf 1751-1780).

Silvolde, Grote Nottel

13. Hier linksaf via fietspad aan de overkant. Dit blijven vervolgen. Ulftseweg gaat over in Oversluis, het
fietspad gaat verder naast bestrate parallelweg. Waar deze parallelweg zich bij de verkeersweg
voegt, bij huisnummer 9, rechtsaf een fietspad op, dat uitkomt op de oever van de Oude IJssel. Dit
fietspad blijven vervolgen. (Via twee voetbruggen is de DRU-cultuurfabriek met Het Schaftlokaal te
bereiken). T.h.v. de DRU rechts uitzicht op de achterkant van de Grote Nottel.
14. Aan het eind van het fietspad, op een T-splitsing bij een brug over de Oude IJssel, rechtsaf slaan,
weg genaamd ‘Over de IJssel’. Over de brug over de N317 (Slingerparallel). Rechtdoor, ‘Over de
IJssel’ vervolgen.

Gezicht op Silvolde

‘Over de IJssel’ komt in Silvolde uit op de Ulftseweg (links op hoek fietswinkel). Linksaf naar de
Markt (hier eindigt de ingekorte route).

15. Op de Markt linksaf; deze gaat over in de Markstraat. Vanaf hier terug naar Terborg, via de
Paasberglaan. Aan einde hiervan rechtsaf (Laan van Wisch). Even verder links aanhouden.
Oversteken naar ‘De Roode Leeuw’. Links aanhouden en Doetinchemseweg vervolgen. Eerste weg
rechts Looiersweg . Deze komt uit op de Stationsstraat, daar rechts naar het station. Eindpunt.
________________________________

Gaanderen, St. Martinuskerk, Kerkstraat, begraafplaats

