Trage Tocht Bussloo
Auteur: Rob Wolfs
Posterenk, Appen en Voorst
Op deze lijnwandeling van station Twello naar station Voorst-Empe volgen we de rand
van het IJsseldal. De tocht biedt een flinke variatie aan landschappen landgoederen,
boerenland, een recreatiegebied met plassen, bos, een beekdal en uiterwaarden. Aan de
rand van het Appense Bos lopen we parallel aan de Veluwse Bandijk. Rond Voorst
volgen we een oud kerkenpad, dat door de plaatselijke natuurvereniging in 2004 in ere
werd hersteld. Dit kronkelende graspaadje is misschien wel het klapstuk van de
wandeling. Het kerkenpad ligt precies op de rand van een oude oeverwal. De oeverwal is
ontstaan omdat de IJssel vroeger tijdens overstromingen telkens wat aarde afzette, zodat
de grond steeds hoger kwam te liggen. De dorpsbewoners kozen voor de kortste route
naar de kerk. Waarom zou je omlopen als dat niet nodig is? Zo trok er op zondag een
hele stoet mensen over het kerkenpad. Ze gebruikten het pad ook als ze inkopen wilden
doen op de markt van Zutphen. Tegenwoordig zijn veel kerkpaden in onbruik geraakt. Op
het laatste deel van de tocht lopen we langs de Oude IJssel begeleid door een lang lint
van knotwilgen naar station Voorst-Empe.

versiedatum: 20-01-2015

Routebeschrijving
1. Kom je met de trein uit Deventer, loop dan het perron af en ga rechtsaf het spoor
over. Op de kruising linksaf, Veilingstraat. Kom je uit Apeldoorn, loop dan het perron af en
ga rechtsaf voor de fietsenstalling. Op de weg linksaf en direct daarna op de kruising
rechtdoor, Veilingstraat. Torenweg oversteken en rechtdoor, een grindpaadje langs de
Veilingstraat volgen. Even voor het eind van de weg het grindpaadje met de bocht mee
naar rechts volgen, nu langs de Domineestraat. Je neemt al snel de eerste weg linksaf,
Binnenweg richting Deventer. Na huisnummer 27 linksaf, een onverhard pad tussen
knotwilgen. Meebuigen naar rechts en je loopt langs het spoor.

2. Aan het eind rechtsaf, een asfaltweg (Holthuizerstraat). Aan het eind oversteken en
linksaf, de Burgemeester van der Feltzweg. Direct daarna in de bocht van de weg
rechtsaf. Eerst klinkers en dan tussen houten paaltjes door, je volgt een grindpaadje door
bos. Op een kruising van paden rechtdoor. De weg (’t Holthuis) oversteken en rechtdoor
het grindpad langs het asfaltweggetje vervolgen, nu Schakerpad. Waar het grindpaadje
parallel aan de weg stopt, volg je de asfaltweg rechtdoor. Op de driesprong met de
Veenhuisweg ga je ook rechtdoor, nog steeds Schakerpad. Je passeert het bord ‘Einde
Twello’.

3. Bij de voorrangsweg, Voordersteeg, linksaf en direct rechtsaf, een doodlopende weg,
Voorderpad. Deze weg met bochten blijven volgen. Gaat verderop over in een
halfverharde weg. Aan het eind rechtsaf, Wolbospad. Na huisnummer 4 gaat het over in
een smal bospaadje. Je passeert een bordje ‘Opengesteld’. Het paadje loopt het bos uit
en buigt naar links. Kort daarna op een kruising rechtdoor, een karrenspoor langs de
bosrand. Dit pad steeds blijven volgen tot het eind. Aan het eind de asfaltweg oversteken
en op het fietspad linksaf. Bij fietswegwijzer rechtdoor richting Posterenk, H.W.
Iordensweg onder de snelweg door.

4. Op de kruising in Posterenk ga je rechtsaf, Grotenhuisweg. Na huisnummer 13A met
opschrift ‘Bethel’ linksaf, wordt al snel een halfverharde grindweg. Bij huisnummer 1 wordt
het weer een asfaltweggetje. Doorlopen tot een voorrangsweg. Hier weg en fietspad
oversteken en over het gras naar het parkeerterrein op recreatieterrein Bussloo. Hier
neem je de eerste asfaltweg naar rechts. Aan het eind van het parkeerterrein rechtdoor,
een klinkerpaadje tussen houten palen door. Direct daarna aan het eind linksaf, een
asfaltpad in de richting van een brug. De brug over de recreatieplas oversteken. Direct
daarna links aanhouden over een pad langs het water. Op een Y-splitsing rechts
aanhouden van het water af, langs een groene prullenbak. Je passeert een slagboom,
steekt de rand van een parkeerplaatsje recht over en gaat rechtdoor, een smal voetpad
in. Dit komt uit op een ander breder pad. Hier ga je rechtdoor langs de plas aan je
linkerhand. Op de hoek van het water, bij twee banken, doorsteken naar het fietspad en
rechtsaf.

5. Bij P-23188 linksaf richting Voorst. De weg oversteken en het fietspad twee keer met
een bocht naar rechts blijven volgen. Verderop het fietspad om het golfterrein heen
volgen naar links. Het pad buigt naar rechts en verlaat het recreatieterrein. Je volgt het
fietspad met aan je linkerhand bouwland. Steeds rechtdoor tot een asfaltweg. De
asfaltweg oversteken en rechtdoor, Kruisallee. Nu neem je de eerste halfverharde weg
linksaf, Zandstraat. Bij boerderij ‘Den Hanekamp’ ga je rechtsaf, een brede bomenlaan in.
Doorlopen tot een drukke weg.

6. De drukke weg oversteken en rechtdoor langs een afsluitboom en bordje ‘Landgoed
Beekzicht’, een bospad. Je komt dichtbij de Veluwse Bandijk en je gaat rechtdoor.
Verderop kruis je de Bandijk. Even daarna ga je op een bredere bosweg met aan je
linkerhand en houten hek rechtsaf. Je passeert een huis aan je rechterhand en je gaat
rechtdoor. Aan het eind ga je linksaf, een asfaltweg (Watergatstraat). Bij P-22962
rechtsaf, Bekenstraat, een zandweg met fietspad. Je steekt een beek over en je gaat
direct linksaf, een graspad langs de Voorsterbeek. Bij de eerste stenen brug over de beek
ga je rechtsaf naar de asfaltweg. Hier linksaf.

7. Na ongeveer 1 km steek je de drukke voorrangsweg over en je gaat rechtsaf over het
fietspad. Direct de eerste weg linksaf, Wilhelminaweg. Aan het eind linksaf, Kerkstraat.
Rechtdoor langs de kerk. Een bord ‘Einde Voorst’ passeren en direct daarna bij banken en
informatiebord over het Kerkenpad Voorst rechtsaf door een klaphekje. Het kronkelende
graspad steeds blijven volgen en diverse houten sluisjes passeren. Je steekt een weiland
over in de richting van een houten klaphek en je gaat dan rechtsaf. Dit pad loopt langs
een sloot aan je linkerhand. Na ruim 500 meter neem je het eerste paadje naar rechts,
een smal bospaadje. Je passeert een aanlegsteiger bij de plas aan je linkerhand. Je komt
uit op een breed karrenspoor, hier ga je linksaf. Paden naar rechts negeren en vóór een
boerderij met dit pad meebuigen naar links. Aan het eind op de asfaltweg rechtsaf. Je
loopt langs de Oude IJssel en je komt na ongeveer 1 km uit bij station Voorst-Empe.
Praktische informatie
Beginpunt: Station Twello.
Eindpunt
Station Voorst-Empe.
Lengte van de wandeling
16 km.
Openbaar vervoer
Station Twello ligt aan de lijn Apeldoorn-Deventer en station Voorst-Empe ligt aan de lijn
Zutphen-Apeldoorn. Buurtbus 507 rijdt alle dagen tussen station Voorst-Empe en station
Twello.
Eigen vervoer
Parkeren bij station Twello of bij station Voorst-Empe.
Horeca
Tegenover station Twello ligt Brasserie-Restaurant Korderijnk, http://www.korderijnk.nl/
Posterenk, Op de Hoek, http://www.opdehoek-posterenk.nl/. Bussloo, zomers diverse
kiosken en Hofstede De Middelburg,
http://www.hofstededemiddelburg.nl/index.php?page=home. Voorst, Pannenkoekenhuis,
www.pannenkoekenhuisvoorst.nl.

Percentage verhard-onverhard
50%-50%.
Honden
Let op honden zijn niet toegestaan op Bussloo van 1 mei tot 1 oktober,
http://www.rgv.nl/index.php?id=66.

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-bussloo/12212/ . 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.

Achtergrondinformatie
Klein Noordijk bestaat uit een oud parkbos en een landhuis, dat sinds 1985 in
handen is van het Geldersch Landschap. Tot 1850 behoorde het landgoedje bij het
iets westelijker gelegen Noordijk. Het tweede in neo-classicistische stijl gebouwde
huis uit 1856 kreeg de naam Klein Noordjik. Eind 19e eeuw schreef de bekende
wandelende dominee Craandijk lyrisch over Klein Noordijk: 'zijn wit gepleisterd
huis en zijn ruimen aanleg met groote gazons en boomgroepen vertoont een
grootsch en smaakvol geheel'. Hoe enthousiast zou de dominee nu zijn geweest
over de inmiddels 150 jaar oud oude beuk en moseik bij het huis…
De Wilpermolen aan de Molenallee in Posterenk is gebouwd in 1736. De molen was
uitgerust met vier koppels maalstenen: een koppel voor roggestenen, boekweit,
tarwestenen en eentje voor veevoer. Na twee grondige restauraties in 1975 en 1991
maalt de molen nu graan, dat wordt gebruikt als veevoer. Eén koppel maalstenen wordt
nog steeds aangedreven door de wind; de andere is elektrisch aangedreven. Elke
zaterdag is de molen van 10.00-17.00 uur (gratis) te bezichtigen. De Stichting Behoud
Wilpermolen organiseert regelmatig activiteiten, waarvan de opbrengst is bestemd voor
onderhoud van de molen.
Recreatieplas Bussloo is niet alleen aangelegd omdat de steden Apeldoorn, Deventer en

