Trage Tocht Hattem
Auteur: Rob Wolfs
Landgoed Molecaten, Trijselenberg en Wiessenberger Kolk
Hattem ligt vlak onder Zwolle, pal aan de IJssel en is sinds de eerste vermelding in 891
uitgegroeid tot een stadje van betekenis. Het stratenpatroon dateert nog uit de
Middeleeuwen en is sinds die tijd nauwelijks veranderd. Ook het wegenpatroon rondom
Hattem is oud. Bij Hattem kwam de Hanzeweg die van Apeldoorn naar Zwolle liep samen
met de Hessenweg tussen Zwolle en Utrecht. Na een bezoek aan het centrum van
Hattem wandelen we even over landgoed Molecaten. Het landgoed bestaat uit
heuvelachtig bos, brede en statige beukenlanen, weilanden, akkertjes en enkele fraaie
boerderijen met geel-rode luiken. We beklimmen de Trijselenberg, het noordelijkste punt
van de Oost-Veluwse stuwwal. Dit was de vroegere galgenberg van Hattem, waarop
terechtstellingen plaatsvonden. De sprengkoppen die we tegenkomen zijn diep
uitgegraven in de voet van de Trijselenberg. Het zijn 5 tot 10 meter diepe hellingen die
een vrij grote hoeveelheid water aansnijden. Ze voeden de vijver bij Huis Molecaten.
Over de brede bomenlanen van Landgoed Flip-Hul lopen we van de stuwwal af in de
richting van de uiterwaarden. Het laatste deel van de route over een fietspad op het tracé
van een oude spoorlijn, over een kronkelpaadje langs het Apeldoorns Kanaal en over de
dijk langs de Wiessenberger Kolk in de uiterwaarden van de IJssel heeft dan ook een
heel ander karakter.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats loop je in de richting van een informatiebord over Hattem en
volg je de pijlen 'voetgangers centrum'. Bij stoplichten de verkeersweg oversteken en
rechtsaf. Vrijwel direct weer linksaf, Ridderstraat. Op een driesprong rechtdoor. Op
kruising met de Kruisstraat ook rechtdoor. Je passeert de Gasthuiskerk en gaat daarna
linksaf, de 2e Walsteeg in, een weg voor voetgangers. Op een kruising rechtdoor, de 3e
Walsteeg, een klinkerweg voor voetgangers. Op een kruising rechtdoor, Stadslaan. Je
gaat een brug over en op kruising direct daarna ook rechtdoor, Stadslaan vervolgen. Op
kruising met de van Galenstraat rechtdoor. Voorrangsweg en fietspad oversteken,
rechtdoor opnieuw de Stadslaan vervolgen.
2. Nu na huisnummer 68 aan je rechterhand neem je de eerste weg rechtsaf,
Kweekweg. Op driesprong met Vijverstraat rechtdoor. Op driesprong met Beekstraat links
aanhouden. Aan het eind links, Eijerdijk, een asfaltweg met parallel een onverhard
voetpad. Op een Y-splitsing meebuigen naar rechts. Vlak voor een wit afsluithek van
'Landgoed Molecaten' de eerste onverharde bosweg linksaf. Nu de eerste weg naar
rechts. Je komt uit op een andere brede bosweg met naastliggend betonfietspad (aan je
rechterhand ligt Herberg Molecaten) en daar ga je links. Op een driesprong bij nummer 5
rechtdoor, licht omhoog. Aan je rechterhand zicht op Huis Molecaten. Aan je linkerhand
zie je de Spijker Watervliet. Je passeert een beek. Op een driesprong bij een huisje met
de naam Koekoek ga je rechtdoor, Koeweg.
3. Wanneer aan je linkerhand een weiland begint met nieuwgebouwd huis neem je
vrijwel direct daarna het eerste pad rechts het bos in. Een pad naar links negeren. Neem
nu het eerste pad naar rechts langs een afrastering. Met het pad meebuigen naar rechts.
Je passeert een sprengkop en je houdt de afrastering aan je rechterhand. Bij een
driesprong met aan je rechterhand opnieuw een sprengkop ga je linksaf, een bospad dat
omhoog gaat. Op een kruising rechtdoor, verder omhoog de Trijsberg bestijgen. Boven
aangekomen rechtsaf. Nu neem je het eerste pad linksaf naar beneden. Op de eerste
kruising linksaf, een smaller bospad langs de voet van de berg. Op een kruising
rechtdoor. Aan het eind linksaf, een breder bospad, licht omhoog. Op een kruising
rechtsaf. Op een kruising na een wit hek linksaf. Eerste smalle paadje naar rechts
negeren. Dan op een driesprong bij een bankje rechtsaf. Een pad naar rechts negeren.
Aan het eind naar links. Aan het eind naar rechts. Je komt uit op een asfaltweggetje en
daar ga je linksaf, Prinses Christinalaan. Je passeert een slagboom van bungalowpark
Leemcule en je komt uit bij een voorrangsweg na een bordje 'einde Hattem'.
4. Recht oversteken en het fietspad inlopen. Aan het eind bij P-62835/002 rechtsaf, ook
een fietspad. Een asfaltweggetje oversteken, heel even rechtdoor over het fietspad en
dan het eerste bospad links in. Dit pad gaat licht omhoog. Op een kruising rechtsaf, een
breed bospad dat licht gaat stijgen. Het eerste pad links, verder omhoog. Een pad naar
rechts negeren. Op driesprong rechts aanhouden, het brede bospad licht omhoog
vervolgen. Vlak voor het eind van dit pad bij een hek ga je op een kruising met een smal
paadje linksaf. Op een kruising bij een bankje aan je rechterhand rechtdoor, licht
omhoog. Dit smalle paadje komt uit op een driesprong. Daar hou je rechts aan, een
paadje langs een hek aan je rechterhand in de richting van een houten afsluitboom. Je
passeert die afsluitboom en gaat rechtdoor, een bredere bosweg. Op driesprong met de
Kon. Julianalaan rechtdoor. Direct daarna het eerste pad rechts tussen houten paaltjes
door langs een bordje 'Opengesteld Flip-Hul'. Op een splitsing direct daarna rechtdoor,
licht omhoog. Neem nu het eerste pad linksaf. Op een kruising rechtdoor en deze brede
bomenlaan ruim 450 meter blijven volgen. Voor bordjes 'verboden toegang' ga je
rechtsaf, een bospad in. Op een kruising rechtdoor. Aan het eind linksaf. Nu rechtdoor tot
de verkeersweg. Klaphekje door en weg oversteken.

5. Bij de bushalte rechtsaf over het fietspad. Linksaf, een asfaltweg richting een
bedrijventerrein. Even daarvoor linksaf over een fietspad. Op een kruising rechtdoor het
fietspad (oude spoorlijn tussen Apeldoorn en Zwolle) vervolgen. Je passeert een
voetbalveld aan je linkerhand. Asfaltweggetje oversteken en rechtdoor. Aan je
rechterhand Brasserie de Konijnenberg. Na een tennisbaan aan je rechterhand ga je
rechtsaf, een bospad in. Je loopt nu achter de tennisbaan langs. Je komt uit op een smal
asfaltweggetje en daar ga je rechtdoor. Aan het eind linksaf, Hezenbergweg.
6. De eerste onverharde bomenlaan rechtsaf langs een wit afsluithek van het Geldersch
Landschap en een bordje 'Algemene Veen'. Dit pad aflopen tot vlak voor een breed
water. Hier linksaf en je volgt een pad langs het water van het Apeldoorns Kanaal. Op
een Y-splitsing rechts aanhouden langs het water. Het pad met een bocht naar links
volgen van het water af. Dit kronkelpaadje komt uit bij de voet van een dijk. Je gaat
omhoog de dijk op en naar links. Op het fietspad rechtdoor, met aan je rechterhand de
Wiessenberger Kolk. Dit fietspad blijven volgen. Ook vlak voor een metalen hek met het
fietspad meebuigen naar rechts. Het fietspad komt uit op een asfaltweggetje. Hier
rechtdoor langs het kerkhof. Daarna neem je bij de punt van de kolk het eerste fietspad
naar rechts. Je komt uit bij Outdoor Adventure Vadesto en aan je linkerhand ligt de
parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Grote gratis parkeerplaats in Hattem bij Panorama Paviljoen van Vadesto Outdoor
Adventure, De Bleek 3, 8051 EE Hattem.
Openbaar vervoer
Wapenveld, bushalte 'Ingenieur R R van der Zeelaan, lijn 90 Zwolle-Apeldoorn (alle
dagen minimaal 2 x per uur); begin dan in routebeschrijving bij blokje 5.
Lengte van de wandeling
12 km.
Horeca onderweg
Begin- en eindpunt Panorama Paviljoen, http://www.panorama-paviljoen.nl/. In het
centrum van Hattem diverse gelegenheden. Herberg Molecaten,
http://www.herbergmolecaten.nl/ en Brasserie De Konijnenberg,
http://www.dutchgolf.nl/index.php?option=com_contentenview=categoryenlayout=blogenid
=125enItemid=4.
Percentage verhard-onverhard
30%-70%

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-hattem/12738/ . 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.

