Trage Tocht Laren
Auteur: Rob Wolfs
Landgoed en Huis Verwolde
We wandelen vanuit het Gelderse Laren in de Achterhoekse Graafschap over het
uitgestrekte, oude landgoed Verwolde dat nog grotendeels in particuliere handen is. Het
is een prachtig afwisselend gebied met kleinschalige weilanden, bossen,
landschapselementen als houtwallen en lanen, beken en steilranden. De grote
boerenhoeves kleuren mooi met hun gele luiken. Het bosgebied Oranjewoud met vijvers
en enkele landbouwpercelen langs de N332 evenals het kasteel met het omliggende park
zijn eigendom van het Geldersch Landschap. Het huidige Huis Verwolde werd gebouwd
in 1776. Twee eeuwen lang woonde er de familie Van der Borch, voordat het in 1977
werd overgedragen aan Geldersche Kasteelen. Het park is aangelegd in de Franse stijl,
symmetrisch en met strakke, rechte lijnen. Kasteel en park zijn geopend van 1 april tot 1
november.

versiedatum: 22-09-2015

Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte of de parkeerplaats loop je in de richting van HC Witkamp naar de
driesprong. Hier ga je rechtsaf richting Markelo/Holten en direct daarna neem je de eerste
weg rechtsaf, Kloosterweg. Weg naar links, De Bakkerij, negeren. Dan op de kruising
linksaf. Je gaat door een tunneltje onder de weg door. Je passeert het bord ‘einde Laren’.
Een weg naar links negeren. Na nummer 26A rechts aanhouden, een onverhard paadje.
Aan het eind rechtsaf, Zomerpad. Even daarna op een driesprong rechtdoor. Je passeert
een afsluithek en palen. Steeds het pad volgen. Met het pad meebuigen naar links om de
plas heen. Je gaat door een klaphekje en loopt dan over een voetpad tussen de akkers.
Meebuigen naar links. Dan wordt het een breder pad. Een pad naar rechts negeren. Nu
een karrenspoor, dit volgen tot een asfaltweggetje.

2. Daar ga je linksaf. Na de boerderij wordt het een brede zandweg. Op de viersprong
bij huisnummer 1 rechtdoor. Op kruising met een asfaltweggetje rechtdoor, Oldediek
vervolgen. Eerst een stukje asfalt. Pastorielaan naar links negeren. Direct daarna bij
picknickbanken rechtsaf, een bospaadje. Je passeert verderop een bordje ‘Opengesteld’.
Daarna loop je langs een houten hek aan je rechterhand. Waar het houten hek eindigt ga
je op een kruising met een smal paadje rechtsaf. Je hebt aan je rechterhand een lage
heg. Je loopt tussen de akkers. Na krap 400 meter neem je bij een picknickbank het
brede pad naar links.

3. Je passeert een bordje ´Landgoed Verwolde´ en een geel afsluithek en je volgt een
brede eikenlaan. Een paadje naar links en naar rechts negeren en na ca. 400 meter, op
de hoek van de slotgracht linksaf. Zijpaden naar links negeren en steeds langs de
slotgracht blijven lopen, aan je rechterhand zicht op Huis Verwolde. Met het pad
meebuigen naar rechts langs de slotgracht. Op een kruising met een asfaltweggetje
rechtdoor, ook asfaltweggetje. (Voor en bezoek aan Huis Verwolde ga je hier rechtsaf.)
Waar het asfalt bij boerderij Meijer uit 1886 het erf opdraait ga je rechtdoor het bos in.
Direct aan het begin een pad naar links negeren. Na 300 meter op een driesprong rechts
aanhouden, aan je linkerhand graslanden. Aan het eind linksaf, een brede zandweg.

4. Op kruising met een asfaltweg rechtdoor, bosweg. Je passeert een gele slagboom en
een bordje ´Opengesteld´. Na ongeveer 300 meter op een kruising schuin rechtsaf door
een dennenbos. Het eerste pad naar rechts negeren en even daarna op een kruising
rechtdoor. Je komt in een meer gemengd type bos. Kort daarna een pad schuin naar
links negeren. Je passeert aan je rechterhand grote rododendronstruiken en kort daarna
hou je op een Y-splitsing rechts aan in de richting van graslanden. Je loopt dan langs de
bosrand met aan je rechterhand grasland. Dit pad langs het grasland blijven volgen en
meedraaien naar rechts om de hoek van het grasland heen. Kort daarna meebuigen naar
links, een breder graspad dat in de bosrand loopt. Je loopt in de richting van een
boerderij en je draait met het pad mee naar links. Na ca. 150 meter ga je linksaf langs de
bosrand over gras. Je hebt aan je rechterhand een grote grasvlakte. Verderop een pad
naar links het bos in negeren. (Als je de volgende passage langs de watergang wilt
vermijden, ga je hier links en volg je het bospad. Zie verder bij * in 5.)

5. Op de hoek van het bos voor een sloot mee naar links. Je passeert een houten hek
en je loopt langs de bosrand met aan je rechterhand een brede sloot. (Op sommige
plekken is de slootkant vergraven, moet je schuin in de bosrand passeren.) Nu neem je
na ca. 400 meter, even voor een volgend houten hek, het eerste pad naar links het bos
in. Je komt direct uit op een ander pad. Hier ga je rechtsaf. *Dit pad steeds blijven volgen.
Aan het eind, voor een grasland, linksaf, een breed bospad. Op een zessprong ga je
haaks rechtsaf. Op een driesprong rechtdoor. Eerst een pad naar rechts negeren en even
daarna op een driesprong linksaf. Na ca. 50 meter neem je het eerste pad naar rechts.
Op een kruising met een smal paadje rechtdoor.

6. Je passeert een houten afsluitboom, op kruising met brede zandweg rechtdoor en
opnieuw langs een slagboom en een bordje van Geldersch Landschap. Na ruim 100
meter linksaf een houten planken bruggetje over, een smal voetpaadje. Je passeert een
bankje aan je linkerhand en je loopt langs water en een vijver aan je rechterhand. Het
paadje loopt het bos in. Even verder op een driesprong bij een volgende vijver ga je
rechtdoor. Je passeert nog een bankje aan je linkerhand. Aan het eind van dit pad linksaf.
Je passeert direct daarna een afsluitboom en je komt uit op een brede zandweg met
fietspad. Hier ga je rechtsaf. Op een kruising bij de Henrikahoeve ga je schuin rechts,
Dennenweg. Zijpaden negeren en na krap 600 meter op een kruising bij een bankje aan
je rechterhand ga je linksaf in de richting van een boerderij met gele luiken.

7. Op kruising met een asfaltweg rechtdoor, Oldediek. Deze weg, deels onverhard deels
verhard blijf je ca. 900 meter volgen. Dan ga je de eerste weg rechtsaf, de onverharde
Pastorielaan. Je passeert aan je rechterhand de voormalige Verwoldse School. Je komt
uit op een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf, onverhard paadje parallel aan de asfaltweg. Dit
paadje komt weer uit op de asfaltweg. Je gaat rechtdoor. Even daarna op driesprong ook
rechtdoor. Je loopt in de richting van het tunneltje. Door het tunneltje en rechtdoor. Op
kruising met Kloosterweg, Braninkkamp rechtdoor in de richting van de kerk. Op de
kruising bij de kerk rechtsaf, Dorpsstraat. Even verder ben je weer terug bij de bushalte.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Laren, bushalte Kern Laren
Parkeren
diverse parkeerplaatsen in de directe omgeving van de bushalte langs de Dorpsstraat.
Openbaar vervoer
Laren, bushalte Dorpsstraat, lijn 56 station Deventer en lijn 54 station Zutphen.
Lengte van de wandeling
13 km
Horeca onderweg
in Laren zijn diverse horecagelegenheden; in Huis Verwolde is van 1 april tot 1 november
een Theeschenkerij geopend. Het kasteel kan in dezelfde periode ook bezocht worden op
ma-di-woe-za-zo van 12.00 tot 17.00 uur.

Percentage verhard-onverhard
15%-85%

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-laren/14236/ . 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

