Trage Tocht Kasteel Vorden
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Landgoederen Vorden en Kieftskamp, Veengoot
We maken met deze 500e Trage Tocht een prachtige jubileumwandeling door het lieflijke
Achterhoekse landschap bij Vorden. Daarbij valt volop te genieten van het prachtige
kasteel, want we lopen er twee keer omheen. De wandeling staat bol van de
bomenlaantjes, zoals je die vaak op landgoederen in de Achterhoek tegenkomt. Het land
zelf is trouwens ook bol. De licht glooiende akkers en weiden geven het landschap iets
intiems. Voeg daarbij de klassieke boerderijen met gekleurde luiken en je hebt het plaatje
compleet. Soms zie je alleen de luiken en het dak boven het bolle veld uit. Zoals je van
ons gewend bent lopen we vooral langs de randen van bos en boerenland. We maken
een lusje over landgoed Kieftskamp. Natuurlijk pauzeren we even bij het heideveldje vlak
voor boerderij 't Hissink. Wát een mooie plek!! Vervolgens gaat de route zowat twee
kilometer over de stoere Bekmansdijk. Hier kunnen we even lekker doorstappen. We
komen weer uit bij de brede Veengoot, die we tijdens deze wandeling maar liefst vier keer
kruisen. Achter boerderij Schimmel is de oversteek het mooist, met de steilrand pal aan
het water. Ook het laatste eindje van het kasteel naar het dorp is leuk. Vanaf de
Vordense Beek leidt een steegje naar de kerk en het klassieke hotel Bakker.

versiedatum: 20-03-2020

Routebeschrijving
1. Vanaf het station linksaf langs de bushalte. Voor het P R terrein rechtsaf naar de
voorrangsweg. Bij de weg linksaf, is Enkweg. Julianalaan naar rechts negeren. Na
huisnummer 10 aan je rechterhand rechtsaf, asfaltpad. Bij garages rechtdoor tussen
metalen hekken door, Hendrik Aalderinkplantsoen. Na de muziektent linksaf. Je verlaat
het parkje door een draaihekje en gaat rechtdoor, asfaltpad. Bij de weg schuin links
oversteken en over grasveld. Schuin rechts aanhouden richting tegelpad, Oude Enkweg
2 t/m 10. Bij de klinkerweg schuin links oversteken naar een grindpad. Direct met de
bocht mee bij een bankje. Met het grindpad meebuigen naar rechts. Gaat over in een
tegelpad langs De Enk aan je rechterhand. Gaat weer over in een grindpaadje. Voor de
voorrangsweg linksaf, een parallelweg.
2. Na huisnummer 33 rechtsaf de weg oversteken en rechtdoor, een onverhard
bomenlaantje langs een bordje 'Landgoed Vorden'. Op een Y-splitsing links aanhouden,
het bredere pad vervolgen. Nu neem je bij E16 het eerste pad rechtsaf, een houten brug
over. Met de bocht naar links volgen richting kasteel. Langs de achterkant van het kasteel
en bij de klinkerweg rechtsaf. Nu neem je het eerste bospad linksaf, bij een handwijzer
van het Pieterpad. Op de driesprong bij E11 rechtdoor de brug over en aan de overkant
meebuigen naar rechts. Kort daarna neem je het eerste pad linksaf, bij E27. Meebuigen
naar links langs een hek aan je rechterhand richting boerderij, beek aan je linkerhand. Je
passeert de boerderij aan je rechterhand en op driesprong bij huisnummer 343 rechts
aanhouden.
3. Bij de klinkerweg schuin rechts oversteken en bij de handwijzer loop je een
bomenlaan in. Het eerste pad naar rechts negeren en direct daarna neem je het volgende
pad schuin naar rechts bij E43. Op een kruising rechtdoor. Verderop loop je langs open
veld aan je linkerhand. Op de hoek van dat veld meebuigen naar links. Je loopt met de
bocht mee naar rechts het bos in. Je komt uit op een klinkerweg en gaat linksaf. Alweer
snel links aanhouden, een onverhard pad. Je gaat de houten brug over de Veengoot
over. Aan de overkant linksaf, Knopenlaantje. Direct daarna op de Y-splitsing rechts
aanhouden langs een bordje 'Landgoed Vorden'. Een pad naar links negeren. Vlak voor
het eind bij de Y-splitsing rechts aanhouden. Bomenlaantje oversteken en rechtsaf over
een breed pad richting afsluitboom.
4. Tussen houten paaltjes door en op de brede halfverharde weg scherp linksaf,
Schimmeldijk. Nu neem je het eerste pad rechtsaf langs een afsluitboom en een bordje
'Landgoed Vorden'. Je komt uit voor de rand van een open veld en je buigt met het pad
mee naar rechts. Even verder van het open veld af mee naar rechts door het bos. Je
komt uit op een asfaltweg en gaat linksaf. Je passeert huis De Vluchtheuvel en daarna op
de splitsing links aanhouden langs een bankje en afsluitboom en een bordje 'Landgoed
Kieftskamp', een brede bosweg. Je komt bij een kruising met recht voor je open veld. Hier
ga je rechtsaf. Nu op een Y-splitsing rechts aanhouden. Je komt uit op een klinkerweg en
gaat rechtsaf richting boerderij. Bij de boerderij links aanhouden richting weg.

5. Oversteken en rechtdoor langs afsluitboom, een brede onverharde bomenlaan. Je
passeert een beek en gaat rechtdoor richting houten hek. Aan het eind bij dat hek linksaf,
een lange rechte bomenlaan. Verderop een paadje naar rechts negeren en dit pad
uitlopen. Bij de asfaltweg linksaf. Bij de vijfsprong de Lindeseweg oversteken en links
aanhouden langs een afsluitboom en een bordje 'Landgoed Kieftskamp', een brede
bosweg. Direct meebuigen naar links. Op een driesprong met een pad naar links ga je
rechtdoor. Op een volgende driesprong met een pad schuin naar links ga je ook verder
rechtdoor. Op de nu volgende driesprong ga je rechtsaf. Je loopt over een heideveldje.
Daarna weer het bos in en het pad met bochten blijven volgen. Doorlopen tot een houten
afsluitboom, waar je langs gaat en direct daarna op de driesprong rechtsaf, een eikenlaan
tussen de velden.
6. Nu neem je het eerste pad rechtsaf, ook een eikenlaan. Op de driesprong voor een
open veld linksaf. Het eerste pad naar links negeren. Je komt uit in de bocht van een
asfaltweg. Hier ga je rechtdoor. Waar de weg naar links buigt, ga je rechtdoor, een brede
zandweg, omzoomd door berken, Kostedezijweg. Je loopt verderop door een wat
bossiger stukje en je komt op een driesprong. Hier ga je linksaf. Direct daarna kom je bij
P- 23037/001 uit in de bocht van een asfaltweg. Daar ga je rechtdoor de brug over de
Veengoot over. Na de brug direct een weg naar rechts negeren. Met het asfalt
meebuigen naar links en dan bij P-20470/001 rechtsaf, brede onverharde Bergkappeweg.
Op de kruising bij P-23286 en E23 ga je linksaf, brede halfverharde Bekmansdijk.
Asfaltweg, Kostedeweg, kruisen en rechtdoor de eikenlaan vervolgen tot het eind.
7. Je komt bij P-20469 op een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Je volgt deze weg ca. 500
meter en je neemt dan de eerste weg linksaf bij P-20454/001, Schimmeldijk. Na de
boerderij wordt het een onverharde weg. Je gaat opnieuw de Veengoot over en je
passeert een boerderij aan je rechterhand. Je neemt nu het eerste bospad rechtsaf langs
een afsluitboom en een bordje 'Landgoed Vorden'. Je komt uit voor de Veengoot en
draait met het pad mee naar links. Kort daarna bij S56 rechtsaf de brug over en direct na
de brug rechtsaf, een paadje pal langs de Veengoot. Het pad draait naar links van de
Veengoot af het bos in. Direct meebuigen naar rechts, je volgt een breder bospad. Op de
driesprong met een pad naar links ga je rechtdoor, dan een beukenlaan. Bij de
klinkerweg oversteken en rechtdoor. Direct daarna op een driesprong rechtsaf en
meebuigen naar links langs water aan je linkerhand. Je komt uit op een asfaltweg.
8. Hier linksaf de brug over en direct weer linksaf, een klinkerpad langs de
Lodewijkslinde naar 't Kasteelhaantje. Bij de horeca rechtsaf, een grindpad. Meebuigen
naar rechts. Bij de driesprong linksaf de brug over. Het pad volgen langs het kasteel. Bij
de klinkers rechtsaf en bij de handwijzer het eerste bospad linksaf. Op driesprong
rechtdoor de brug over en meebuigen naar rechts. Nu op de driesprong rechtdoor, paadje
langs water aan rechterhand. Bij fietspad en weg schuin links oversteken en een
slingerend grindpad volgen langs water aan je rechterhand. Op kruising rechtdoor. Op
een Y-splitsing rechts aanhouden, pleintje oversteken en rechts aanhouden, brug over.
Nu rechtdoor richting kerk. Gaat over in klinkers, verder richting kerk. Voor de kerk
rechtsaf. Je passeert hotel Bakker en daarna neem je de eerste weg linksaf,
Insulindelaan. Op de kruising met de Molenweg rechtdoor. Aan het eind rechtsaf. Op de
kruising linksaf, terug naar het station.

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Vorden, Stationsweg, 7251 EL Vorden
Parkeren
P R terrein bij station Vorden
Openbaar vervoer
Station Vorden ligt aan de lijn Zutphen-Winterswijk
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
't Kasteelhaantje, http://www.kasteelvorden.nl/news/40/63/Openingstijden-Kasteel-enrestaurant.html, tevens openingstijden kasteel
In het centrum van Vorden Hotel Bakker,https://www.bakkerinvorden.nl/
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-kasteel-vorden/18525/ . 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

