Trage Tocht Wapenveld
Auteur: Rob Wolfs
Landgoed Petrea, Klooster Hulsbergen en Groote Wetering
We maken op de rand van de Noord-Veluwe een wandeling met twee gezichten. Het
eerste deel van de tocht gaat door het Zwolse Bos en over een mooi glooiend heideveld
van landgoed Petrea. Het Zwolse Bos is in 1911 aangeplant voor de houtproductie en de
drinkwatervoorziening van Zwolle. Landgoed Petrea was ooit van de hertog van Gelre.
Het oostelijk deel van Petrea maakt onderdeel uit van een groot en langgerekt systeem
van 20 km paraboolduinen. Na het oversteken van de weg tussen Wapenveld en Hattem
lopen we naar de prachtige molen De Vlijt, die op een uitloper van het Veluwse massief
ligt. De historie van de molen gaat terug tot 1448. We steken het Apeldoorns Kanaal over
en lopen in de richting van het gebied Klooster Hulsbergen, een heuvelachtig bosgebied
dat overgaat in de IJsseluiterwaarden met graslanden en kolken. We komen langs
Gemaal Veluwe en informatiecentrum over de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. De
route vervolgt ruim 2 km lang over een fietspad langs de Groote Wetering door het
IJsseldal. Op het laatste deel van de tocht kriskrassen we met het Klompenpad door de
randbebouwing van Wapenveld.

versiedatum: 13-07-2017

Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats Pompstation ga je linksaf en op de kruising direct daarna
rechtsaf, een brede zandweg met fietspad. Bij huisnummer 1 ga je linksaf over het
rechter bospad langs een bordje van Staatsbosbeheer 'Veluwe Zwolse Bos'. *Dit pad
helemaal uitlopen. Daar ga je rechtsaf en je passeert een bord van Geldersch Landschap
'Petrea'. Je neemt het eerste pad linksaf in de richting van een heideveld. Kort daarna op
een schuine kruising rechtdoor, verder richting hei. Op kruising bij een bankje rechtdoor,
licht omhoog over de hei. Het pad blijven volgen tot je uitkomt aan de bosrand. Hier
rechtsaf en direct een paadje naar links het bos in negeren. Nu neem je het eerste
grassige pad naar links het bos in, bij een paaltje met gele kop. Aan het eind van dit pad
linksaf. Kort daarna op een kruising rechtsaf. Doorlopen tot een asfaltweg.
2. Hier oversteken en rechtdoor langs een afsluitboom en een bordje 'Petrea'. Met het
pad meebuigen naar links. Even daarna neem je het eerste pad naar rechts. Nu neem je
het eerste pad schuin naar rechts. Je hebt dan aan je linkerhand een hek. Je passeert
palen met een witte kop. Je komt uit in de bocht van een asfaltweg. Hier rechtdoor,
Mosweg. Je passeert huisnummer 22 aan je linkerhand en even daarna ga je rechtsaf,
een bospaadje. Direct een paadje naar links negeren. Je passeert een grasland aan je
linkerhand en nu ook steeds rechtdoor. Aan het eind linksaf. Je komt uit op een brede
halfverharde weg. Hier ga je rechtsaf. Op driesprong rechtdoor, klinkerweggetje. Gaat
over in een onverhard pad, je loopt langs een hek aan je linkerhand. Je komt uit op een
brede halfverharde weg. Hier ga je linksaf in de richting van een drukke verkeersweg.
3. Weg en fietspad oversteken en nog even rechtdoor over een paadje door het gras
naar een volgend fietspad van betonplaten. Je komt uit voor Vrieze's Erfgoed en de
molen. Hier ga je linksaf. Het fietspad blijven volgen tot een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf,
Kloosterweg. *Je gaat de brug over het Apeldoorns Kanaal over en direct daarna bij P21792/001 rechtdoor Kloosterweg vervolgen. Kort daarna linksaf, doodlopende
Ellenhoorn in. Je passeert een Rustpunt aan je linkerhand. Verderop loop je langs
boerderij/camping Het Klooster. Je vervolgt de klinkerweg rechtdoor en je loopt het open
IJsseldal in. Grasland aan je linkerhand. Je loopt een stukje bos in en waar het bosje aan
je linkerhand weer stopt ga je rechtsaf langs een bordje van het Geldersch Landschap
'Klooster Hulsbergen', bospaadje. Op een driesprong links aanhouden in de richting van
een bankje, langs de bosrand. Op een volgende driesprong ook links aanhouden. Dit pad
met een bocht naar rechts volgen en steeds blijven volgen tot je uitkomt bij een asfaltweg.
4. Hier ga je linksaf, licht omhoog. Op een driesprong na een brug ga je rechtdoor
richting Vorchten over de dijkweg. Je passeert aan je rechterhand het Gemaal Veluwe,
tevens Informatiecentrum over de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en volgt de weg.
Je passeert aan je rechterhand gemaal Pouwel Bakhuis. Nu op kruispunt bij
fietsknooppunt 74 rechtsaf over het fietspad en met bochten volgen. Je komt op de dijk
en volgt het fietspad boven over de dijk of het gras onderlangs. Aan je rechterhand
hoogspanningsleidingen en de Groote Wetering. De dijk ruim 2 km volgen tot kruising
met een asfaltweg. Daar ga je rechtsaf. Je gaat de Nieuwe Wetering over,
Revelingseweg. Bruggenhoek naar links negeren en rechtdoor nog een brug over. Op
driesprong linksaf. Je loopt Wapenveld binnen. Wegen naar links negeren en rechtdoor.
Aan het eind rechtsaf. Kort daarna, na huisnummer 18 aan je linkerhand, schuin links een
grindweg in, Groenweg. Gaat over in een asfaltweggetje. Aan het eind rechtsaf.

5. Voorrangsweg en brug over het Apeldoorns Kanaal oversteken. Direct daarna de
eerste weg rechtsaf. Na huisnummer 86 aan je linkerhand ga je linksaf, een grindweg.
Gaat over in een grassig pad. Op driesprong met een pad naar rechts ga je rechtdoor
tussen hekken. Doorlopen tot je uitkomt op een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Aan het
eind linksaf. Direct daarna op een Y-splitsing links aanhouden. Even daarna op kruising
rechtdoor, grindweg langs een bordje 'Klompenpad'. Na huisnummer 6 gaat het over in
een graspad. Doorlopen tot je uitkomt op een asfaltweg. Hier oversteken en rechtsaf over
en fietspad van betonplaten. Je loopt Wapenveld binnen en direct daarna op een kruising
ga je linksaf. Je loopt Wapenveld weer uit in de richting van een voorrangsweg.
6. Voorrangsweg oversteken en rechtdoor het bos in richting P Veluwe Pompstation,
een brede grindweg met fietspad. Deze weg steeds rechtdoor blijven volgen. Je passeert
een bord 'Welkom in de boswachterij het Zwolse Bos' en bij huisnummer 1 ga je nog
even rechtdoor. (Voor het vervolg naar de bushalte ga je hier rechtsaf over het eerste
bospad langs een bordje van Staatsbosbeheer 'Veluwe Zwolse Bos' en zie verder in de
routebeschrijving onder 1 bij *). Meebuigen naar links en je bent weer terug bij de
parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Parkeerplaats Pompstation, nabij Wapenveldseweg 1, 8191 KE Wapenveld.
Openbaar vervoer
Wapenveld, bushalte Parkweg. Lijn 203 van/naar station Zwolle. Vanaf de bushalte loop
je naar de kruising bij de fietswegwijzer. Daar ga je rechtsaf de Kloosterweg in. Zie verder
bij * onder punt 3 in de routebeschrijving.
Lengte van de wandeling
12 km.
Horeca onderweg
Rustpunt Klooster Hulsbergen, http://www.rustpunt.nu/poi/?p_id=42/.
Percentage verhard-onverhard
40%-60%.
Honden
Honden zijn verboden op deze route.

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-wapenveld/15341/ . 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.

