Trage Tocht Vorden
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Enzerinck, 't Waliën, Hackfort
We wandelen over deze drie landgoederen van Natuurmonumenten in de Graafschap,
met een rijkdom aan cultuur en natuur. De vele landhuizen en kastelen in de omgeving
hebben het dorp Vorden niet voor niets de naam 'kastelendorp' gegeven. Op deze
wandeling staan het 14e eeuwse kasteel Hackfort en de fraaie watermolen op het
programma. De natuur is bijzonder door het coulisselandschap dat borgstaat voor pure
wandelkwaliteit. De afwisseling van weilanden, akkers, bos, singels, bomenlanen,
houtwallen, boerderijen en beekjes is groot.
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Routebeschrijving
1. Het station van Vorden uitlopen en rechtsaf, Burg. Galleestraat. De eerste weg
rechts, het spoor oversteken, Almenseweg. Spoorpad naar rechts negeren. Daarna op
driesprong rechtsaf, Overweg. Het eerste grindpad naar links, Zelstweg,. De Oude
Zutphenseweg oversteken en rechtdoor. Grindweg gaat over in karrenspoor en later een
bosweg. Op een Y-splitsing rechts aanhouden. Je komt uit in de bocht van een brede
zandweg; hier ga je rechtdoor. Op een kruising bij P-20422 linksaf, Larenseweg. Je
passeert camping de Goldberg aan je linkerhand. Op kruising bij P-22150 linksaf, een
brede bosweg met fietspad, Enzerinckweg. Op een vijfsprong bij P-20451/001 schuin
rechts, de Enzerinckweg vervolgen. Op een kruising met de Oude Borculoseweg
rechtdoor. Je komt uit bij een asfaltweg.
2. Hier oversteken en rechtdoor langs een bordje 't Waliën'. Direct meebuigen naar links,
smal bospad en even verder met de bocht mee naar rechts, een bredere grassige
bosweg. Doorlopen tot het eind. Aan het eind rechtsaf. Met de bocht mee naar links. Op
de eerste kruising na een open stuk aan je linkerhand ga je rechtsaf, een grassige
bosweg. Nu neem je na ca. 200 meter het tweede pad linksaf. Op de eerste kruising
rechtdoor. Na ca. 100 meter een pad naar rechts negeren. Nu na krap 150 meter een pad
dat schuin rechts van achteren komt negeren. Je hebt kort daarna zicht op landhuis 't
Waliën aan je rechterhand. Hier ga je linksaf, een breed bospad. Het brede pad gaat over
in een smaller paadje. Aan het eind rechtsaf. Je komt uit op een asfaltweggetje, hier ga je
rechtsaf.
3. Op een kruising bij P- 69186/001 rechtdoor, de onverharde Oude Borculoseweg. Nu
neem je het eerste pad naar links langs een bordje 'Hackfort'. Het pad loopt parallel aan
het spoor, wordt smaller en buigt naar rechts. Via een betonplatenbrug een beekje over.
Het pad met bochten blijven volgen. Je komt uit in de bocht van een brede zandweg, vlak
voor het spoorwegovergang. Hier hou je links aan, een brede bosweg. Op een driesprong
bij een bankje rechtsaf, Rietgerweg. Het spoor oversteken en deze onverharde weg met
bochten blijven volgen. Op kruising met de Dennendijk rechtdoor, nu een asfaltweggetje.
Doorlopen tot de voorrangsweg.
4. De weg oversteken en rechtsaf over het fietspad. Je passeert de oprit naar nummer
127 en even daarna neem je bij het bos aan je linkerhand het eerste pad schuin naar
links, een brede beukenlaan. Je komt uit bij een houten afsluitboom en daar ga je
rechtdoor naar de klinkerweg. Op de klinkerweg ga je linksaf, de Hoekendaalseweg,
asfaltweggetje. Op de driesprong met de Hekkelerdijk nog even rechtdoor. Je neemt nu
de eerste weg rechts, Weidemanweg, een doodlopende klinkerweg. Bij huisnummer 6
aan je rechterhand hou je links aan. Je passeert een afsluitboom en een bordje
'Hackfort', een halfverhard pad. Dit pad steeds blijven vervolgen. Op een Y-splitsing
rechts aanhouden. Je komt uit op een ander pad en hier ga je rechtdoor in de richting van
een klinkerweg.

5. Vlak voor de weg ga je rechtsaf tussen twee beukenbomen door, een graspad
parallel aan de weg. Je komt uit op de oprit naar een boerderij. Links en direct weer
rechts over de klinkerweg. Vlak voor de kruising met de Hackfortslaan schuin rechts, een
onverhard pad. De asfaltweg oversteken en rechtdoor, een graspad langs een bordje
'Hackfort'. Een pad naar rechts negeren. Voor een houten schuur met de bocht mee naar
rechts langs een heg. Aan het eind links en direct daarna op een driesprong rechtdoor.
Op een Y-splitsing rechts aanhouden in de richting van de watermolen. Op de klinkerweg
voor kasteel Hackfort linksaf. Bij de asfaltweg iets naar rechts en direct weer links bij P20280/001, de Eldersmaat, een klinkerweg. Je passeert huisnummer 7 en dan het eerste
pad naar rechts negeren. Met de klinkerweg meebuigen naar links bij huisnummer 3;
6. Dan neem je het eerste pad naar rechts langs een afsluitboom en een bordje
'Hackfort', een graspad tussen de velden door. Verderop bij een picknickbank aan je
rechterhand meebuigen naar links. Je vervolgt het graspad rechtdoor. Even verder loop
je langs de Veengoot. Je komt uit op een asfaltweg, hier linksaf. Even daarna, waar de
weg met een bocht naar rechts draait, ga je links, een grassige weg in langs een bordje
'Hackfort'. Je komt weer uit op dezelfde klinkerweg en daar je gaat rechtsaf. Je komt uit
bij een voorrangsweg, de Rondweg. Hier ga je rechtsaf over het fietspad. Na ca. 75 meter
de weg naar links oversteken en een bospaadje in langs een bordje 'Hackfort'. Een
bruggetje over en daarna op een Y-splitsing links aanhouden en rechtdoor, een
halfverhard paadje tussen de velden door. Over een dijkje en dan op een driesprong
rechtsaf. Het paadje loopt verderop langs een watergang aan je linkerhand. Je komt uit
op een plein van klinkers.
7. Hier rechtdoor, tussen houten palen door en de klinkerweg oversteken. Rechtdoor,
eerst nog even klinkers en dan weer een onverhard paadje langs het water. Op de eerste
kruising linksaf over een bruggetje, smal grindpaadje. Je komt uit op een klinkerweg, hier
rechtdoor. Tussen stenen palen door, een voetpad in de richting van de kerk. Je komt uit
op de winkelstraat. Hier ga je rechtsaf. Bij Hotel Bakker neem je de eerste weg naar links,
Insulindelaan. Op kruising met de Molenweg rechtdoor. Aan het eind rechtsaf en even
verder ben je weer bij het station.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
station Vorden
Openbaar vervoer
station Vorden op de lijn Zutphen-Winterswijk
Lengte van de wandeling
18 km
Horeca onderweg
in het centrum van Vorden diverse horecagelegenheden. Aan het begin van de route kom
je langs camping de Goldberg met een kantine. Bij kasteel Hackfort is een brasserie.
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-vorden/13849/ . 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 ongebaande paden in de Achterhoek. € 14,95, ISBN: 97890-78641-35-3. In het voorwoord verklaart Rob Wolfs zijn liefde aan de Achterhoek en
legt hij uit waarom hij juist van deze streek houdt. Daarna volgen in zijn lofzang achttien
coupletten in de vorm van prachtige en afwisselende wandelingen. Wie dit gidsje
doorbladert krijgt al een goede indruk van het rijke cultuurlandschap, dat kenmerkend is
voor de Achterhoek. Maar wie echt verliefd wil worden op de Achterhoek trekt zijn
wandelschoenen aan en begint aan deze fantastische reeks wandelingen. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

