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Landgoederen Zwaluwenburg, Schouwenburg en Old Putten
Potgieter omschreef de Veluwe als een 'viltenhoed met de gouden rand'. Op de overgang
van de Veluwe naar de Zuiderzee ligt een lange keten van landgoederen en
buitenplaatsen. We wandelen op de overgang van 't Harde aan de rand van Veluwe naar
Elburg bij het Veluwemeer. Hier liggen de fraaie landgoederen Zwaluwenburg en
Schouwenburg, met mooie lange bomenlanen en indrukwekkende boerderijen. Het huis
Zwaluwenburg is een van de best bewaarde en fraaiste 18e eeuwse landhuizen van
Gelderland. Al in de 13e eeuw stond op deze plek een kasteel. Op dezelfde plaats werd
in 1782 het huidige huis gebouwd. Rond Elburg wandelen we over prachtige smalle,
onverharde kerkenpaden. Elburg was in de 13e eeuw al een handelsstadje. De bloei
kwam in de tweede helft van de 14e eeuw. Het vestingstadje heeft een bijzondere
stedenbouwkundige opzet met een rechtlijnig stratenplan, dat modern aandoet maar al
rond 1400 werd ontworpen door Arent thoe Boecop
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Routebeschrijving
1. Vanaf het station ga je rechtsaf over het fietspad richting snelweg. (Vanaf de
parkeerplaats bij het station ga je rechtsaf het spoor over in de richting van de snelweg).
Onder de snelweg door en nog een oprit oversteken. Dan neem je tegenover het AC
restaurant de eerste weg rechts. Je komt bij een carpoolplaats. Hier ga je rechtdoor, een
onverharde weg. Je loopt langs een hek aan je linkerhand. Op het eind van dat hek hou
je op een splitsing links aan langs een metalen slagboom. Na de slagboom rechtdoor,
een grindpad het bos in. Zijpaden naar links negeren. Het wordt een breder pad. Je loopt
langs een heideveld aan je linkerhand. Aan het eind van dat heideveld ga je op een
kruising linksaf, een breed pad langs de rand van de hei. Het pad licht omhoog volgen en
rechtdoor het bos in in de richting van een asfaltweg.
2. De asfaltweg oversteken en rechtdoor langs een witte afsluitboom van het Geldersch
Landschap en een bordje ‘Zwaluwenberg’. Deze lange rechte bomenlaan 1,7 km steeds
rechtdoor blijven volgen. Je passeert dan huisnummer 7 aan je linkerhand. Op de
kruising direct daarna ga je rechts en direct weer links aanhouden, bij een paaltje met
rode kop. Dit slingerpad komt uit op een brede onverharde weg. Hier ga je linksaf. Op de
kruising rechtsaf. Je passeert kasteel Zwaluwenburg aan je linkerhand. Daarna passeer
je huisnummer 2 (Boslust) aan je linkerhand. Dan ga je op een kruising linksaf, een
grassig pad. Aan het eind op een brede bomenlaan rechtsaf. Aan het eind linksaf,
opnieuw een bomenlaan. Je komt uit op een fietspad. Hier ga je iets naar rechts en bij P20242/001 links de weg oversteken.
3. Je gaat rechtdoor de Broekdijk op, een onverharde weg met fietspad. Op een
driesprong bij P-24195/001 rechtsaf, Jukweg. Je kunt hier in het gras aan de rechterkant
van de weg over een schelpenpaadje lopen. Na ca. 250 meter ga je linksaf, een breed
karrenspoor tussen de velden door. Het paadje versmalt en je blijft het met bochten langs
grasland volgen. Het pad wordt weer breder en aan het eind ga je rechtsaf. Je hebt water
aan je linkerhand. Je passeert een huis aan je rechterhand en daarna ga je het eerste
pad linksaf een houten bruggetje over. Dan ga je rechtsaf over een grindpaadje,
Puttenerdijkje. Dit smalle paadje met de bocht mee naar links volgen. Je komt uit op een
asfaltweggetje. Hier ga je rechtsaf. Waar de weg met een bocht naar rechts draait hou je
links aan en steek je de Zuiderzeestraatweg over.
4. Je loopt de Molenweg in. Nu neem je de eerste weg rechtsaf, Kersenkampstraat. Aan
het eind de Gregorystraat schuin links oversteken en een tussen paaltjes door een
klinkerpad volgen. Op een splitsing rechtsaf, een grindpad om trimbaantje heen. Een
houten bruggetje over en linksaf langs de vestinggracht. Je komt uit bij een
voorrangsweg, Bagijnendijkje. Hier rechtsaf de brug over. Tussen twee stenen leeuwen
door en direct daarna linksaf over een klinkerpaadje omhoog naar de vestingwal. Links
aanhouden langs een bordje ‘voetpad’. Dan wordt het een grindpad over de wal.
Meebuigen naar rechts. Je komt uit bij de Havenstraat. Hier ga je rechtsaf onder de poort
door. Je volgt de winkelstraat steeds rechtdoor. Gaat over in de Vischpoortstraat en
verderop in de Jufferenstraat. Je loopt tussen twee stenen muren door en na het water
van de vestinggracht ga je rechtsaf, een klinkerpad. Even verder wordt het een grindpad,
met water aan je rechterhand. Je passeert aan je linkerhand bushalte Centrum. Op een
splitsing even voor een houten brug ga je linksaf. De weg oversteken en rechtdoor,
grindpaadje langs het water aan je rechterhand. Bij een brugje rechtdoor pad langs het
water vervolgen. Je komt uit bij een voorrangsweg.

5. Hier ga je rechtsaf over een klinkerpad. Voor de rotonde linksaf richting Zwolle,
Oldenbroek. Aan de overkant rechts fietspad en dan weer naar rechts de weg oversteken
(steeds richting Zwolle, Oldenbroek volgen) en weer links over het fietspad. Na nummer
61 de eerste halfverharde weg schuin rechts, Puttenerallee. Op driesprong linksaf, een
grassig pad tussen de velden. Op een splitsing rechtdoor, nu een smal grindpaadje. Het
pad met een bocht naar rechts volgen. Je komt uit op een klinkerweggetje. Hier ga je
linksaf. Aan het eind rechtsaf, asfaltweg. Je verlaat Oostendorp. Je volgt deze weg tot
een driesprong bij P-24195/001. (Halverwege de weg kun je weer over het
schelpenpaadje in het gras lopen). Op de driesprong linksaf, halfverharde Broekdijk met
fietspad. Nu neem je de eerste weg rechts, een klinkerweg landgoed Schouwenburg in.
Je blijft de klinkerweg volgen tot vlakbij het kasteel. Even voor een metalen hek naar dat
kasteel ga je linksaf, een onverharde weg. Met de bocht mee naar rechts. Je passeert
huisnummer 4 aan je rechterhand. Daarna op een driesprong met het brede pad
meebuigen naar links. Zijpaden negeren en rechtdoor in de richting van de
voorrangsweg. Iets naar links over het fietspad en direct daarna naar rechts de weg
oversteken.
6. Je loopt de onverharde Zwaluwenburg in tussen twee stenen muren door. Je
passeert aan je linkerhand rustpunt zorgboerderij en landgoedwinkel A. Vogel. Op de
eerste kruising rechtsaf, een lange rechte bosweg. Deze bosweg blijf je krap 2 km lang
rechtdoor tot vlak voor het eind volgen. Zo’n 25 meter vóór een metalen hek en een gele
glijbaan ga je linksaf. Op een kruising rechtsaf. Vlak voor de asfaltweg rechtsaf. Het pad
buigt naar de weg toe. Oversteken en op het fietspad even naar links en direct weer
schuin naar rechts, ook fietspad. Nu ook alweer snel (na ca. 50 meter) het eerste
bospaadje naar links (markering geel-groene pijl). Aan het eind links. Het eerste pad naar
rechts. Het pad gaat iets dalen en dan op een driesprong met een middenstukje rechtsaf.
Een paadje naar links negeren. Op een driesprong bij de rand van huizen ga je links,
smal paadje. Het paadje buigt iets naar links en weer naar rechts. Direct daarna een
paadje naar links negeren. Op een Y-splitsing links aanhouden. Je komt uit op een breder
pad; hier ga je rechtsaf. Je passeert een metalen slagboom en je komt uit op een ander
pad. Hier rechts, langs de carpoolplaats in de richting van AC ’t Harde. Bij de
voorrangsweg linksaf over het fietspad. Onder de snelweg door en even verder ben je
weer terug bij het station
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station ‘t Harde
Parkeren
Station ’t Harde, Eperweg 123.
Openbaar vervoer
In Elburg bij bushalte Centrum komt lijn 100 Nunspeet-Zwolle
Lengte van de wandeling
17 km
Horeca onderweg
AC restaurant aan het begin/eind van de route in ’t Harde, halverwege in Elburg diverse
horecagelegenheden, op de terugweg bij zorgboerderij en landgoedwinkel A. Vogel

Percentage verhard-onverhard
20%-80%

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-t-harde-elburg/14073/ . 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.

