Trage Tocht Wichmond
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Baakse Beek, Hackfort en Veengoot
We maken een fraaie wandeling in het Achterhoekse coulisselandschap rondom
landgoed en kasteel Hackfort. De route rijgt alle mooie onverharde paadjes aan elkaar tot
een wandelpareltje. We beginnen bij Chocolaterie en Koffiehuis Magdalena dat gezeteld
is in het historische gebouw Ludgerus, ooit school en dorpscafé, aan de rand van
Wichmond. We hebben net nog even zicht op de imposante St. Willibrorduskerk en de
pastorie met trapgevel. Over bomenlanen en smalle paadjes tussen de velden slingert de
wandeling langs houtwallen, singels, boerderijen en beken. We komen bij kasteel
Hackfort, lange tijd in bezit geweest van de adellijke families Van Hackfort en Van
Westerholt. Tegenwoordig zijn het kasteel en landgoed eigendom van
Natuurmonumenten. Gelukkig bepaalde baron Arend dat het landgoed met al zijn
landerijen en boerderijen één geheel moest blijven, zodat wandelaars nu nog steeds van
dit mooie halfopen landschap kunnen genieten. Bij de Keuken van Hackfort is het goed
vertoeven. We lopen even over een idyllisch pad langs de Baakse Beek. De beek is
eigenlijk geen beek, maar ooit gegraven om de moerassige gronden hier te ontwateren.
Verderop wandelen we opnieuw over eiken- en beukenlanen, door kleine bosjes, langs
weilanden en akkers in een kleinschalig boerenlandschap. We kruisen diverse keren de
brede Veengoot, die vroeger Hissinkbeek heette en in de jaren 1926, 1927 werd
vergraven tot afwateringskanaal. Even voor het eind passeren we bij recreatieboerderij
de Rietberg een zelfbedieningsrustpunt met terras en dan zijn we weer snel terug in
Wichmond.
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Routebeschrijving
1. Met je rug naar de parkeerplaats bij Magdalena loop je linksaf langs een houten
afsluitboom en een bordje 'Opengesteld' een bosweg in. Een pad naar rechts negeren bij
C49 en rechtdoor. Het pad met een bocht naar links volgen over de beek bij Verdeelwerk
Het Groene Kanaal. Na de brug linksaf over het graspad met water aan je linkerhand.
Voor een metalen hek met het paadje meebuigen naar rechts naar beneden, dan bospad.
Bij een huis verder rechtdoor, karrenspoor tussen de velden. Op een driesprong links
aanhouden. Bij kruising met een asfaltweg oversteken en rechtdoor langs een bordje van
Natuurmonumenten 'Hackfort', een bomenlaan. Vlak voor het eind van de bomenlaan en
een prikkeldraad ga je rechtsaf langs de rand van grasland en aan je linkerhand een
hoge bosstrook. Bij een bankje meebuigen naar links. En nu dit paadje langs het grasland
steeds blijven volgen tot je weer uitkomt bij de asfaltweg.
2. Hier linksaf en alweer snel bij huisnummer 8 rechtsaf, bij een bord 'wandelpad' over
het erf. Bij de wegwijzer linksaf richting wandelpad over het terrein van 't Boshuis. Bij
twee houten borden met pijlen rechtsaf langs een bordje 'Hackfort'. Meebuigen naar links
tussen twee zandbulten door. Over het grasland rechtdoor langs houten planken aan je
linkerhand. Op de hoek van die planken verder rechtdoor over het grasland en
meebuigen naar rechts. Langs poelen en een picknickbank. Je loopt naar een houten
klaphekje. Hier doorheen, een bospaadje en kort daarna rechtsaf bij een paal met witte
pijl. Je komt langs een afsluitboom bij een klinkerweg. Hier even links en rechtsaf,
onverhard paadje, parallel aan een asfaltweg aan je linkerhand. Dit pad blijven volgen,
ook bij W17 rechtdoor.
3. Op een driesprong rechtsaf, een karrenspoor tussen de velden. Op een driesprong bij
een bankje en C71 rechtdoor, iets naar beneden en een bruggetje over de Baakse Beek
over. Na het bruggetje neem je het eerste pad linksaf. Een pad scherp naar rechts
negeren. Daarna op een driesprong linksaf langs bankjes met zicht op kasteel Hackfort.
Op een volgende driesprong met aan je linkerhand een brug ga je rechtsaf en direct
daarna linksaf. Dan op een driesprong linksaf en even daarna op de Y-splitsing bij een
bankje links aanhouden richting watermolen. De brug over en langs de watermolen. Op
de kruising met de klinkerweg en bij de wegwijzer rechtsaf over het parallelle pad aan de
linkerkant van de weg. (Hier rechtdoor voor een bezoek aan de Keuken van Hackfort.)
4. Bij de asfaltweg schuin links oversteken langs een houten afsluitboom en je volgt een
onverhard pad langs de Baakse Beek aan je rechterhand. Verderop met een bocht naar
links volgen. Even voor een asfaltweg ga je rechtsaf over brede houten planken en je
volgt een bospad, parallel aan een asfaltweg aan je linkerhand. Je passeert een bankje
aan je rechterhand en dan loop je langs grasland. Met bochten blijven volgen en
doorlopen tot de eerste kruising. Hier ga je rechtsaf, een bomenlaan. Met een bocht naar
links volgen. Via een metalen brug de Baakse Beek over en het bospad vervolgen. Het
pad met een bocht naar rechts volgen en dan kom je uit in de bocht van een klinkerweg.

5. Nu rechtdoor over de klinkerweg. Deze blijf je volgen tot boerderijnummer 5 en direct
daarna ga je linksaf bij C22 langs een bordje 'Hackfort', een bomenlaan. Bij een bord van
Natuurmonumenten over de Kattenpol kun je rechtsaf een heen-en-weertje maken naar
een kijkscherm in de buurt van een dassenburcht. Verderop ga je via een brug de
Veengoot over en verder rechtdoor. Doorlopen tot je uitkomt bij een asfaltweg, Hier ga je
bij C70 rechtsaf. Je neemt de eerste weg linksaf, Deldensebroekweg. Je passeert
boerderijnummer 21 't Boerle en waar de weg licht naar links buigt voor een rijtje
knotwilgen, ga je rechtsaf over een graspad tussen de velden. Aan je rechterhand een
heg en links een akkerrand. Bij een bankje meebuigen naar links. Voor een (droge) sloot
rechtsaf, eerst langs grasland. Verderop buigt het naar rechts als bospad.
6. Bij asfaltweg en C27 linksaf. Kort daarna neem je bij W20 de eerste brede
halfverharde weg rechtsaf langs een bordje 'Hackfort'. Nu het eerste bospad schuin links
bij diverse markeringen. Voor het grasland dit pad met een bocht naar rechts blijven
volgen. Nu dit graspad tussen de velden met bochten blijven volgen tot vlak voor een
asfaltweg. Hier rechts aanhouden, een bospaadje parallel aan de weg aan je linkerhand.
Je gaat de Veengoot over en verder over het onverharde paadje parallel aan de weg.
Even verder via een brede planken brug iets naar rechts verspringen. Nu bij C77 linksaf
de weg oversteken en langs een bordje 'Hackfort' richting boerderij de Rietberg. Je loopt
over het erf en passeert het rustpunt met terras. Daarna rechtdoor over de brede
halfverharde boslaan.
7. Opnieuw een brug over de Veengoot over en verder over de halfverharde weg tussen
de velden. Bij een boerderij links aan blijven houden langs een poel aan je linkerhand. Je
loopt in de richting van een bomenrij. Bij die bomen op een driesprong rechtsaf. Je
passeert een houten schuur aan je linkerhand en je loopt met bochten om een groot huis
heen. Dus een graspad naar rechts negeren en verder om het huis heen. Je komt uit op
een asfaltweg en gaat rechtsaf. Op kruising rechtsaf klinkerweg, Hackfortweg. Direct
daarna op de driesprong rechtdoor, Baron van der Heijdenlaan. Deze weg volgen tot een
splitsing en daar rechtsaf, Beeklaan. De brug over en direct linksaf over het gras langs de
beek aan je linkerhand. Bij de asfaltweg tegenover bakker Besselink rechtsaf. Aan het
eind op driesprong linksaf, Vierakkersestraatweg. Even daarna ben je weer terug bij
Chocolaterie Magdalena.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Chocolade- en koffiehuis Magdalena, Vierakkersestraatweg 37, 7233 SH Vierakker
Parkeren
Parkeren bij Chocolade- en koffiehuis Magdalena
Openbaar vervoer
Geen openbaar vervoer in de buurt
Lengte van de wandeling
12 km
Horeca onderweg
Chocolade- en koffiehuis Magdalena, https://chocolaterie-magdalena.nl/koffiehuis/
't Boshuis, http://www.tboshuis.nl/ De Keuken van Hackfort, http://keukenvanhackfort.nl/
Rustpunt De Rietberg

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-wichmond/17960/ . 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

