Trage Tocht Leusveld
Auteur: Rob Wolfs
Landgoed Groot Engelenburg en Zaaibroek
We maken een mooie wandeling tussen Brummen en Dieren, een gebied dat bij de
meeste wandelaars over het algemeen niet zo erg bekend is, maar niet terecht. Het is
een intiem en kleinschalig coulisselandschap. Grote kans dat je reeën tegenkomt of dat je
buizerds in de lucht ziet of hoort 'miauwen'. Leusveld is vanouds een nat, venig gebied.
Dat is goed te zien aan de vele rabatten in het bos greppels die gegraven werden om het
gebied te ontwateren. Op de verhoogde stukken grond kon dan toch bos gaan groeien.
Door de sterke afwatering van de landbouwgronden in de omgeving zijn de greppels nu
vaak droog komen te staan. Natuurmonumenten werkt aan de vernatting van het
natuurgebied. Bij de Uutkiek hebben we mooi zicht op de Vogelplas. Na een pauze bij
Uitspanning De Vroolijke Frans vervolgt de tocht over landgoed Groot Engelenburg. Op
het laatste deel van de route wandelen we over fraaie eikenlanen tussen de velden naar
het Apeldoorns Kanaal. Een stukje langs het kanaal en de onverharde Elzenweg brengt
ons terug naar de Brugkabouter.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats tegenover de Brugkabouter eerst de weg oversteken en
daarna de brug over het Apeldoorns Kanaal over en direct links en met de weg
meebuigen naar rechts. De eerste weg links, Heimeriete. Voor huisnummer 1 rechtsaf
over een onverhard pad langs een sloot aan je rechterhand. Al snel met een bocht naar
links en naar rechts blijven volgen. Dan wordt het een grassig pad. Dit pad verderop met
een bocht naar rechts langs de sloot blijven volgen. Daarna meebuigen naar links. Aan
het eind, voor een andere sloot, linksaf een graspad langs de bosrand. Op de hoek van
het grasland meebuigen naar links en kort daarna rechtsaf over een aarden dam en
rechtdoor, opnieuw graspad langs de sloot aan je rechterhand. Vlak voor een asfaltweg
meebuigen naar links, het graspad langs de sloot blijven volgen tot de asfaltweg.
2. Hier bij een paaltje met blauwe kop de asfaltweg oversteken en schuin rechts, een
onverharde bosweg in langs een bordje 'Leusveld' en een slagboom. Je neemt nu het
derde pad naar links tegenover een weilandje aan je rechterhand. Zijpaden negeren en
aan het eind bij een bankje rechtsaf. Fietspad oversteken en deze brede onverharde weg
langs de bosrand geruime tijd blijven volgen. Je passeert aan je linkerhand een pad naar
huisnummer 6a en daarna ga je op de hoek van een weiland aan je rechterhand rechtsaf.
Een pad naar links negeren. Aan het eind links. Op een driesprong rechtsaf. (Hier
rechtdoor voor een heen- en weertje naar het uitkijkpunt over de Vogelplas.) Verderop
loop je langs de bosrand. Aan het eind op de asfaltweg linksaf. Op de driesprong na
huisnummer 11 rechtsaf, Stouwstraat. Aan het eind rechts, Knoevenoordstraat naar
Uitspanning Vroolijke Frans.
3. Bij Vroolijke Frans vóór muziektent linksaf, over terras en rechtdoor onverhard pad
volgen. Voor een paardenweide met houten hekken rechtsaf. Einde hekken linksaf, pad
tussen wei en bosrand. Aan het eind van de wei het pad naar rechts volgen. Neem het
eerste pad linksaf, bospad. Je komt bij een fietspad, hier rechtsaf. Waar het fietspad met
een bocht naar rechts gaat, ga je naar een bankje. Bij het bankje en een bordje
'Landgoed Groot Engelenburg' rechtdoor. Aan het eind voor een golfveld rechts
aanhouden. Zoveel mogelijk links houden langs de rand van het bos en golfterrein. Aan
het eind van het golfveld voor een stenen bruggetje rechts aanhouden, beekje aan je
linkerhand. Je komt uit op een brede onverharde weg; deze rechtdoor volgen nog steeds
beekje aan je linkerhand. Ook bij huisnummer 16 rechtdoor de brede onverharde weg
vervolgen. Op een driesprong rechtdoor, Jonkmandreef. Op kruising bij boerderij De
Willemshoeve linksaf. Aan het eind bij de voorrangsweg linksaf over het fietspad.
4. Bij fietswegwijzer rechtsaf de weg oversteken en de Lichtenbeltweg inlopen. Je
passeert een bankje en daarna ga je rechtsaf over een graspad tussen een sloot en de
bosrand. Je neemt nu na krap 200 meter het eerste brede pad links. Op een kruising
rechtsaf, onverharde laan. Aan het eind linksaf, eikenlaan. Twee paden naar links
negeren. Daarna op een kruising van paden rechtsaf. Een afsluitboom passeren,
klinkerweggetje oversteken en rechtdoor, een breed graspad. Aan het eind op het
fietspad langs het kanaal rechtsaf. Je neemt het eerste paadje schuin naar rechts,
Elzenweg. Eerst een smal paadje, na een bord 'einde fietspad' wordt het een brede
onverharde weg; rechtdoor. Aan het eind naar de voorrangsweg toe, oversteken en
rechtdoor, opnieuw onverharde Elzenweg vervolgen. Aan het eind op de asfaltweg
linksaf. Op driesprong rechtdoor. Met de weg meebuigen naar links. Bij de voorrangsweg
rechtsaf de brug over en dan loop je weer terug naar de parkeerplaats tegenover de
Brugkabouter.

Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Parkeerplaats tegenover Pannenkoekenrestaurant De Brugkabouter, Brummenseweg 16,
6961 LR Eerbeek.
Openbaar vervoer
Buurtbus lijn 503 van/naar station Brummen (alleen ma-vrij), halte 'Dierenseweg' Eerbeek.
Lengte van de wandeling
14 km.
Horeca onderweg
De Brugkabouter, www.debrugkabouter.nl en Uitspanning De Vroolijke Frans,
www.devroolijkefrans.nl.
Percentage verhard-onverhard
25%-75%.

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-leusveld/12179/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

