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Cannenburch en Kroondomein
We maken een bijzondere bekenwandeling aan de oostkant van Vaassen op de rand van
de Veluwe. Kasteel Cannenburch heeft in de loop van de geschiedenis een groot stempel
gedrukt op de omgeving van Vaassen, ook op het gebruik van beekwater. De molens die
hier vroeger aan de beken stonden, waren vrijwel allemaal eigendom van Cannenburch.
We wandelen aan het begin en aan het eind van de route door het parkbos van het
kasteel. Op de Emmalaan is te zien hoe meerdere beken naast elkaar stromen maar toch
ook weer gescheiden worden. De beken buitelen letterlijk over elkaar heen Molenbeek,
Dorpsche Beek, Nieuwe Beek, Rode Beek en Geelmolense Beek. Ook in het bos zijn
beeklopen en sprengenkoppen overal duidelijk aanwezig. Niersen ligt als een oude
agrarische enclave midden in de bossen van het Kroondomein. We lopen langs enkele
fraaie heideveldjes weer terug naar Cannenburch.

Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats tegenover Kasteel Cannenburch steek je de weg over en loop
je het terrein van het kasteel op. Je neemt direct het eerste pad linksaf. Je gaat een
bruggetje over en aan het eind linksaf. Opnieuw een bruggetje over en rechtsaf. Nu het
eerste pad linksaf. Aan het eind ga je rechtsaf. Je hebt dan een beek aan je linkerhand.
Een pad naar rechts negeren. Meebuigen naar rechts het parkbos in. Op een driesprong
linksaf. Dit pad blijven volgen met een ruime bocht naar rechts. Een asfaltpad naar rechts
negeren. Aan het eind linksaf door het smalle hek en bij P-21088/001 de weg oversteken.
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2. Rechtdoor Emmalaan, onverharde weg met fietspad. Zowel aan je rechterhand als
aan je linkerhand een beek. Na ruim 500 meter passeer je aan je linkerhand de plek,
waar twee beken elkaar kruisen en twee beken gescheiden door een schot naast elkaar
stromen. Rechtdoor tot een asfaltweg. Hier bij P-20173/001 oversteken en rechtdoor,
Hattemseweg. Deze brede onverharde weg steeds vervolgen. Je passeert na ruim 800
meter aan je rechterhand een witte villa, Het Hattum. Bij het huis zie je een watervalletje;
vroeger stond hier een watermolen. Bij huisnummer 13 de weg met een bocht naar rechts
volgen. Je gaat via een planken bruggetje een beek over en direct daarna op kruising bij
bank en prullenbak linksaf. Je loopt 'Het Loo' in en gaat even verder over een wildrooster
rechtdoor.
3. Hierna neem je het eerste pad links bij een paaltje met markeringen. Je gaat de beek
weer over en houdt rechts aan bij een bordje 'Opengesteld'. Je hebt nu aan je
rechterhand een beek. Op een viersprong rechtsaf. Op de hoek aan je linkerhand zie je
een sprengkop, waar het water uit de grond opborrelt. Je volgt een eikenlaan met aan je
rechterhand een beek. Aan het eind links aanhouden en even daarna op een driesprong
schuin rechtsaf. Het grindpad schuin rechts aanhouden. Je gaat een planken bruggetje
over en loopt nu door een gebied dat doorsneden is met beeklopen. Het pad versmalt
verderop en draait met een bocht naar links. Je gaat via een planken bruggetje een beek
over en komt uit op een asfaltweg. Op de asfaltweg rechtsaf. Waar de weg met een bocht
naar rechts draait ga je rechtdoor, een onverhard pad volgen tot asfaltweg.
4. Asfaltweg oversteken en rechtdoor, onverharde Niersenseweg volgen. Je loopt om de
enclave Niersen heen. Je ziet hier rechts en links sprengenbeken. Op de driesprong voor
een bordje 'Doodlopende Weg' rechtsaf, brede grindweg. De weg met een bocht naar
rechts volgen. Je passeert enkele huizen en gaat op een kruising bij P-20175/001
rechtdoor Niersenseweg, onverharde weg met fietspad. Tegenover huisnummer 15 aan
je rechterhand ga je linksaf door een klaphekje Kroondomein Het Loo in. Aan het eind
rechtsaf. Op de eerste driesprong met een pad naar rechts ga je rechtdoor. Op de
volgende driesprong links aanhouden en rechtdoor in de richting van de hei. Even verder
loop je langs de rand van de heide.
5. Op een kruising rechtdoor. Het pad gaat licht stijgen. Op een driesprong rechtdoor.
Aan het eind rechtsaf langs de rand van de heide. Ruim 500 meter steeds rechtdoor tot
de hoek van het heideveld en voor houten hek schuin rechts aanhouden in de richting
van een parkeerplaats. Bij de parkeerplaats met het pad meebuigen naar rechts. Dit pad
loopt ook weer langs de rand van een heideveldje. Op een driesprong bij de rand van de
hei rechtdoor het bos in. Op een splitsing van diverse paden rechtdoor, opnieuw langs de
rand van een heideveld. Nu aan de rand van de hei linksaf. Op de eerste kruising
rechtsaf. Je gaat door een klaphekje en je passeert huisnummer 24 aan je rechterhand.
Dit pad komt verderop langs een huis uit op een brede onverharde weg.
6. Hier ga je linksaf. Na ruim 500 meter zie je aan je rechterhand een beek die
kunstmatig 'hoger opgeleid' is. Doorlopen tot de asfaltweg. Hier bij P-20249/001 de
Gortelseweg oversteken en rechtdoor, een bospaadje in bij een bordje 'Opengesteld
Gemeentelijk Bosbedrijf'. Op een driesprong rechtdoor en direct daarna op een kruising
ook rechtdoor. Aan het eind van een vijver aan je rechterhand hou je links aan.
Meebuigen naar links. Op driesprong ga je rechtsaf. Nu rechtdoor tot een splitsing, waar
je in de richting van de witte slagboom loopt.

7. Je loopt langs de witte slagboom naar de asfaltweg en je gaat rechtsaf. Na ruim 500
meter ga je aan het eind rechtsaf. Op de driesprong bij P-20201/001 rechtdoor. Bij P21088/001 ga je linksaf door het hek langs een bordje 'Kasteel Cannenburch', een breed
pad. Al snel op de kruising linksaf. Nu neem je het eerste pad naar rechts. Je hebt de
vijver aan je linkerhand. Op een splitsing links aanhouden langs de vijver in de richting
van de brug. Bij de brug rechts aanhouden verder langs de vijver. Aan het eind bij een
brug aan je linkerhand ga je rechtsaf. Op een vijfsprong neem je het tweede pad links
naar het kasteel. Je gaat door het hek en komt op het plein voor het kasteel. Hier ga je
rechtsaf. Bij de rotonde rechtdoor naar het witte hek. Hier verder rechtdoor en oversteken
naar de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Vaassen, parkeerplaats tegenover Kasteel Cannenburch, Maarten van Rossumplein 4
8171 EB Vaassen, http://www.glk.nl/82/locatie/?locatie=13.
Openbaar vervoer
Bushalte Vaassen Centrum, lijn 202 van/naar station Apeldoorn. Julianalaan volgen naar
parkeerplaats tegenover Cannenburch.
Lengte van de wandeling
12 km.
Horeca onderweg
Restaurant 't Koetshuis bij kasteel Cannenburch, http://www.restaurant-koetshuis.nl/.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-vaassen/12170/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over de onbekende Veluwe, 20 stevige tochten voor
ontdekkingsreizigers. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-28-5. Rob Wolfs kent de Veluwe
door en door. Door zijn werk als professioneel routemaker kent hij de Veluwe als zijn
broekzak: ook de wegen en paden die niet in knooppuntennetwerken, paaltjesroutes of
anderszins gemarkeerde wandelingen terecht zijn gekomen. Met al die onbekende
ingrediënten heeft hij 20 stevige wandelingen in alle windstreken van de Veluwe
samengesteld. Geef u over aan wandelkok Wolfs en laat u meevoeren op een
verrassende reis langs nagenoeg ongebaande paden over de onbekende Veluwe. De
gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

