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Wandelommetjes Laren No 3. Het Berkeldal 17 km 
 
De vereniging W(erken) A(an) K(ansen) K(nelpunten) E(n) R(rechten) Laorne stelt zich ten doel het 
vertegenwoordigen van de belangen van Laren en omstreken bij bestuurlijke en andere instanties, het 
coördineren van de diverse belangen van Laren. De werkgroep Recreatie en toerisme stimuleert de 
recreatie voor inwoners en toeristen in Laren en directe omgeving door o.a. de ontwikkeling van 
nieuwe fiets- en wandelroutes. 
 
Deze wandeling brengt u naar het Staringkoepeltje met en majestueus uitzicht op het 
Berkeldal. De voormalige theekoepel is in 2004 in ere hersteld.  
 

      
 
De Staringkoepel 
Dit historische gebouwtje dateert uit de 19e eeuw, toen de dochter van de dichter Staring, Constantia, 
de grond verwierf. Ze liet het herenhuis dat er stond, afbreken en van de resten ervan een theekoepel 
bouwen. Ze koos daarvoor een mooie plaats: een wat hoger gelegen stuk land aan de rivier de Berkel. 
Na Constantia’s dood in 1893 werd de theekoepel nog een tijdlang gebruikt maar raakte daarna 
langzaam in verval. In 2001 onderzocht Natuurmonumenten of het gebouwtje kon worden 
gerestaureerd. Dat bleek haalbaar. Met steun van de gemeente Lochem en de provincie Gelderland is 
de theekoepel in 2004 in oude glorie hersteld. De Staringkoepel is op authentieke wijze ingericht. U 
leest er informatie over de geschiedenis en omgeving van de koepel. Op de muur is een van de 
romantische gedichten van Staring te vinden.
 
1. Start bij Grand Café ’t Langenbaergh. 
2. Richting Lochem, bij kerk rechtsaf 

“Zutphenseweg”. 
3. Bij “Slootsmid” linksaf “Dochterenseweg”. 
4. Tweede kruising rechts af “Rossweg”. 
5. Eerste verhard pad links af “Heuvelpad”. 
6. Eerste weg rechts af “Broersdijk”. 
7. Einde weg links af “Zutphenseweg”. 
8. Spoor over, Twentekanaal over “Ehzerallee”. 
9. Bij Bord “Parkeerplaats” links af. 
10. Na “Parkeerplaats”, bospad links 
11. Einde bospad links af, direct daarna pad 

rechts. 
12. Pad volgen, over ‘witte ophaalbrug’. 

U komt nu op het Landgoed “De Velhorst”. 
13. T-splitsing wandelpad links af. 
14. Verharde weg links af. 
15. Tegenover het Kasteel van Velhorst rechts af 

wandelpad. 
16. Einde pad links af, daarna rechts af langs 

“De Berkel” om na ±800 m. de koepel van 
Staring te bezichtigen. 

U moet met een trekpontje over de Berkel en 
ook weer over hetzelfde pad terug naar de 
route. 

17. Terug gekomen bij de verharde weg rechts 
af, brug over. 

18. Deze “Dochterenseweg” volgen, het 
Twentekanaal over. 

19. Rechts aanhouden, spoor over. 
20. Eerste verharde weg rechts af “Nengersteeg” 
21. Bij zitbank links af “Rossweg”. 
22. Bij schrikhek rechts af “Gagelweg”. 
23. Einde weg links af “Molendijk”. 
24. Einde weg rechtsaf “Dochterenseweg”. 
25. Eerste weg rechtsaf “Brenschutte”. 
26. Bij ‘Beukenhaagje’ linksaf “Lenderinkstege”.  
27. Einde weg links af. 
28. Kruising recht door. 
29. U ziet nu links voor u het startpunt. 
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