
De paden zijn uitgezet en worden onderhouden door de
Projectgroep Landschap Vragender (PLV), onderdeel
van de Stichting Marke Vragender Veen (SMVV).

De SMVV is de oudste agrarische natuurbeschermings-
organisatie van Nederland en bestaat sinds 1956. De
stichting beheert het Vragenderveen dat onderdeel uit-
maakt van het Korenburgerveen. Daarnaast beheert de
SMVV ook andere natuurgebieden in en om Vragender
die gelegen zijn in het Nationaal Landschap Winterswijk.
Belangstellenden kunnen onder begeleiding van een
gids een excursie maken door het Vragenderveen.
U kunt lid worden van de Vriendenclub van de SMVV. 
Al vanaf €16,- per jaar bent u donateur. Hiermee steunt
u de SMVV, daarnaast ontvangt u tweemaal per jaar een
nieuwsbrief.
Informatie over excursies, de Vriendenclub en veel 
andere zaken rond de SMVV kunt u vinden op: 
www.vragenderveen.nl

’t Meekenpad Blauwe route 
Deze wandeltocht maakt deel uit van meerdere geëffende
paden door de ruigte in en rond Vragender. 

De andere wandeltochten zijn:
’t Kloosterpad Gele route  
’t Huttenpad Rode route 
’t Schanspad Zwarte route 
’t Schaddenpad Groene route
’t Bultepad Paarse route
’t Griezeveldpad Grijze route

• U dient zich op de paden te begeven en eventueel 
aanwezige dieren met rust te laten.

• De wandelpaden zijn uitsluitend bedoeld om te 
wandelen, eventueel ander gebruik van de paden is 
niet toegestaan.

• Honden zijn eveneens niet toegestaan.
• U maakt de wandeling geheel op eigen risico.

Stichting Marke Vragender Veen
info@vragenderveen.nl
www.vragenderveen.nl

Folders zijn verkrijgbaar bij de 
plaatselijke horeca en de VVV. 

Stichting Marke Vragender Veen
presenteert 7 prachtige wandelroutes

www.vragenderveen.nl 

Deze wandeltocht gaat over goed begaan-
bare wegen, al zijn er enkele korte stukken
door de ruigte. De route is ruim 5 kilome-
ter lang. U bent zeker 1,5 uur onderweg.
De naam Meeken houdt verband met de
naam van het voormalige openluchtbad 
’t Meeken waar de route langs voert.
De route, die is gemarkeerd met palen met
rode koppen en blauwe pijlen, gaat met de
klok mee. 
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De Molen De Vier Winden. Op de plaats van de huidige
molen van de firma Gunnewick stond ooit een uit ±1860
daterende grondzeiler. Deze werd in 1958 vanwege
windbelemmering gesloopt en vervangen door een
hoge stellingmolen. De achterkant en andere onderde-
len hiervoor kwamen uit de poldermolen (uit 1869) van
de Barnheemsterpolder bĳ Stedum in Groningen.
Sindsdien is de molen altĳd in bedrĳf gebleven voor het
malen van veevoer en later vooral van ambachtelĳke
meelproducten.
Bron: Nederlandse Molendatabase.

Wie naar het zuiden kĳkt ziet een behoorlĳke daling in
het landschap. Zeer waarschĳnlĳk een rest uit de
ĳstĳden, toen gletsjers vanuit het hoge noorden tot in
dit gebied liepen en glooiingen in de bodem schoven.
Zo ontstond het Oost-Achterhoeks Plateau. Er zĳn hier
veel morenen te vinden die in het hoge noorden zĳn
ontstaan en als voetzool van de gletsjers naar dit ge-
bied zĳn geschoven.

Aan de Meekesweg staat de prachtige boerderĳ Bent
uit 1843. De woonkamervloer van deze historische
boerderĳ bestond uit kleine veldkeitjes. Deze vloer is
verplaatst naar het terras buiten.

Zwembad ’t Meeken, ooit het zwemwater voor de 
inwoners van Lichtenvoorde en omgeving. Het bad
werd in de crisistĳd van de vorige eeuw aangelegd als
een werklozenproject. Met het bodemzand werd de wal
rond het zwembad gemaakt. Zwemmen is tegenwoor-
dig verboden maar het gebied is wel toegankelĳk voor
wandelaars. Het idyllische plekje is een stek voor de
hengelaars van Lichtenvoordse Hengelsportvereniging
De Rietvoorn. Het zwembad en de vijver heten De Bie-
zenplas.

De ruïne van de Sint-Jacobskapel. De laatgotische
kapel werd gebouwd niet ver voor het jaar 1444. Het
was een eenbeukige kapel van 8 bĳ 20 meter. Toen
Lichtenvoorde in 1616 naar het calvinisme overging,
werd de kapel gesloten en kwam in handen van de Her-
vormde gemeente Lichtenvoorde. De katholieke Vra-
gender bevolking moest weer naar Groenlo ter kerke,
een uur lopen. De kapel raakte na 1650 in verval. 

De R.K. St. Antoniuskerk werd van 1869 tot 1871 ge-
bouwd. De kerk werd in 1952 door nieuwbouw vervan-
gen. Tĳdens een hevige storm in juli 2010 waaide de
torenspits van de kerk. Niemand raakte gewond.

A4 Route Meekenpad.qxp_A4 Route Huttenpad  23-09-14  14:16  Pagina 2


