Landgoedwandeling Heerde
Auteur: Marycke Naber
Landgoederen Bonenburg, Vosbergen en De Koerberg
Vanaf het centrum van Heerde loop je over landgoed Bonenburg, daarna langs de Grift
en het Apeldoorns Kanaal naar landgoed Vosbergen. Vervolgens loopt de route wederom
langs het Apeldoorns Kanaal naar Hoorn. Via het fietspad over de voormalige spoorlijn
van Apeldoorn naar Hattemerbroek kom je bij het Zwolse Bos en de Tonnenberg, met
een mooi uitzicht. Vervolgens loop je langs een beeldentuin op landgoed De Koerberg en
de Watermolen van Heerde terug naar de bushalte.
Routebeschrijving
Start: bushalte Heerde Brinklaan. Afstand 13 km
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bus.
- Steek vanaf de bushalte eventueel de asfaltweg over bij de verkeerslichten en ga RA
langs Gezondheidscentrum Heerde, daarna de 1e straat LA, Schoolstraat.
- Loop op het kruispunt RD, houd bij de parkeerplaats rechts aan. Ga het 1e
klinkervoetpad RA, aan het eind LA, met aan je rechterhand de NH Johanneskerk uit de
15e eeuw.
- Ga de 1e straat RA, Bonenburgerlaan, houd bij de driesprong rechts aan. Zijstraat naar
links negeren, ga daarna het 1e tegelvoetpad LA.
Het Emmahuis aan je rechterhand was van 1906 tot 1975 de woning van de
bovenmeester van de toenmalige Emmaschool.
- Loop RD, langs het struisvogelpark. Ga aan het eind RA, dan de 1e straat LA, de
Bleike, even later RA over het klinkerstraatje.
1. Houd bij de parkeerplaats links aan, loop door de voetgangerssluis, ga daarna schuin RA
over het smalle pad.
- Na een bocht naar links loopt het pad over landgoed Bonenburg. Volg het met een
haakse bocht naar links (smal pad rechtdoor negeren).
Het parkbos met slingerende paden is halverwege de 19e eeuw aangelegd in Engelse
landschapsstijl, in opdracht van de toenmalige eigenaar Martinus van Regteren Altena.
- Ga het 1e pad RA, aan het eind schuin RA. Volg het pad naar links en negeer na een
paar bochten het pad naar links. Ga op de Y-splitsing schuin RA.
Aan je linkerhand heb je zicht op Huis Bonenburg. Het oorspronkelijke huis is in 1633
gebouwd in opdracht van ambtsjonker Van Boinenburg. Rond 1850 werd het verkocht
aan een Amsterdamse koopman, Martinus van Regteren Altena. Deze liet het huis
ingrijpend verbouwen en verfraaien. Het kreeg toen zijn huidige uiterlijk.
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In 1954 heeft de familie Van Regteren Altena het landgoed aan het Geldersch Landschap
overgedragen. Huis en tuin zijn verkocht en sindsdien in particulier bezit. Het huis is in
1992 grondig gerestaureerd.
- Steek aan het eind van het pad de asfaltweg over, ga LA over het halfverharde pad en
direct na de stenen brug over de Grift LA over de halfverharde weg.
2. Het boerderijtje Den Ahrend uit 1830 aan je rechterhand behoort tot landgoed
Bonenburg. Loop langs de afsluitboom van Het Geldersch Landschap en de Grift.
Deze is rond 1370 gegraven als onderdeel van de afwatering van het natte gebied tussen
Apeldoorn en Hattem. De waterloop doorsnijdt het landgoed Bonenburg en heeft een
aftakking naar de gracht om het huis. In het noorden van het landgoed mondt de Grift uit
in het Apeldoorns Kanaal.
- Blijf RD lopen, zijpaden negeren. Ga na de bocht naar rechts bij het infobord rechts bij
het Apeldoorns Kanaal LA over de houten brug.
- Loop aan het eind van het pad RD over de klinkerstraat (Dalbeekseweg), ga aan het
eind RA, Kanaalstraat, en voorbij de bocht schuin RA over het klinkervoetpad.
Je loopt langs het Apeldoorns Kanaal. Dat werd van 1825 tot 1829 van Apeldoorn naar
de IJssel bij Hattem gegraven als alternatief voor de scheepvaart op de IJssel. Van 1858
tot 1868 is het kanaal doorgetrokken naar de IJssel bij Dieren en in 1972 afgesloten voor
de scheepvaart.
- Steek bij het infopaneel de klinkerweg over, loop RD langs huisnr. 51, daarna over het
smalle pad. Ga na het klaphek LA.
3. Je bevindt je op landgoed Vosbergen. Ga op de driesprong RA, een dubbele eikenlaan.
Na de kruising staat rechts Huis Vosbergen, daar tegenover B&B Landgoedhoeve
Vosbergen.
Huis Vosbergen was rond 1507 eigendom van Peter Doys. Eind 16e eeuw was het
gebied rond Vosbergen een voortdurend strijdtoneel. In de rustiger periode daarna kreeg
Vosbergen zijn huidige vorm. Het was toen in bezit van de familie Krijt, nakomelingen van
Doys. Sinds begin 18e eeuw heeft het geslacht Van Dedem het in eigendom. Bijzonder is
dat het 17e-eeuwse karakter van huis en landgoed grotendeels bewaard is gebleven.
- Ga na het huis RA langs de slotgracht. Aan je linkerhand zie je een duiventil (vroeger
was het houden van duiven voorbehouden aan de adel).
- Ga aan het eind LA, na het bruggetje RA langs het informatiepaneel en over het pad
langs het Apeldoorns Kanaal.
4. Ga na het metalen hek LA de dijk af en RD over het asfaltpad (Jan Kâs Paechien), aan het
eind LA, een asfaltweg (Beatrixweg).
Je bevindt je in de buurtschap Hoorn. Deze is waarschijnlijk in de negende eeuw
ontstaan op een dekzandrug uit de laatste ijstijd en bestond aanvankelijk uit enkele
boerderijen. Na WO II is het gehucht uitgebreid met de lintbebouwing langs de
Beatrixweg.
- Ga vóór de Y-splitsing schuin RA over het klinkerpad. Houd rechts aan langs de
Jenaplanschool, ga na de parkeerplaatsen LA en RA over de klinkerweg.

- Je passeert de galerie van Marijke Abels op nr. 51. Houd links aan, na het bord 'Einde
Hoorn' een asfaltweg. Ga vlak na de Wapenvelderkerkweg RA over het fietspad.
Dat volgt de spoorlijn die vanaf 1887 van Apeldoorn naar Hattemerbroek liep. Daar sloot
hij aan op de lijn Amersfoort-Zwolle. De lijn was aangelegd door de Koninklijke
Nederlandsche Locaalspoorweg-Maatschappij en werd de Baronnenlijn genoemd, omdat
de burgemeesters in de aanliggende gemeenten van adellijke afkomst waren. Bij het
Apeldoornse station sloot hij aan op de zogenaamde Loolijn naar Paleis Het Loo. Het
personenvervoer werd eind 1950 beëindigd. In 1972 reden de laatste goederentreinen
tussen Hattem en Hattemerbroek en tussen Heerde en Apeldoorn. De rails werden in
1976 opgebroken. Tegenwoordig is een groot deel van het tracé in gebruik als fietspad.
- Ga op de voorrangskruising LA, Bankenburgerweg, houd op de Y-splitsing links aan.
Steek de drukke(!) Zwolseweg over (links restaurant Panda) en loop RD, zone 60 km.
- Houd op de Y-splitsing rechts aan (verboden voor snelverkeer). Ga ca. 50 m voordat de
asfaltweg naar links buigt RA over het voetpad door het Zwolse Bos.
Dat ligt op een stuwwal die in de voorlaatste ijstijd is ontstaan. Het gebied is begin 20e
eeuw bebost, op de Tonnenberg na. Het heet Zwolse Bos, omdat het 500 hectare grote
gebied rond 1890 is aangekocht door de Zwolse Waterleiding Mij. In het bos ligt nog een
droge greppel, het Kret, waar men toentertijd kon zwemmen. Na een halve eeuw was de
waterwinning niet meer rendabel. Sinds 1956 is het gebied in bezit van Staatsbosbeheer.
5. Loop na de bocht naar links RD over de beukenlaan. Ga bij het vennetje LA, aan het eind
van het pad RA. Houd bij de driesprong links aan.
- Pad schuin naar links negeren, ga aan het eind LA, even later RA. Ga aan het eind LA,
dan het 2e pad RA, langs de hei.
- Na de bocht naar rechts ga je LA en meteen weer LA. Ga bovenaan de trap LA. Na 2
trappen omhoog en een bankje leidt een trap omlaag.
- Beneden ga je RA, bij de driesprong LA, aan het eind RA. Ga vlak voor het
betonfietspad schuin LA over het smalle pad, steek het fietspad over en ga schuin LA.
6. De zandweg evenwijdig aan het fietspad gaat over in een asfaltweg. Ga de 1e
halfverharde weg RA, Heideweg 4-4a.
Iets voorbij de weg bevindt zich aan de linkerkant beeldentuin De Queeste op het
landgoed De Koerberg. Karel Christiaan Bischoff Tulleken heeft het huis in 1852 laten
bouwen als dependance en buitenverblijf van huis Oldenbelt aan de Kerkdijk naar de
IJssel. Rond 1900 is het in koloniale stijl verbouwd. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de
directeur van de BK-fabriek Berk er gewoond. Tjapko en Marjolijn Jager kochten het
landgoed in 1999. In het oude parkbos in Engelse landschapsstijl staan beelden
opgesteld van Bulgaarse kunstenaars. De beeldentuin is op afspraak te bezoeken, zie bij
'Kijken'.
Als je bang bent voor honden, loop dan RD over de asfaltweg (Koerbergseweg) en ga de
1e weg RA, Veldweg. Loop steeds RD, zie verder bij routepunt 7.
- Ga na een bocht naar rechts en naar links aan het eind LA, Heideweg en meteen schuin
LA (2e Hoornerveenseweg). Aan het eind daarvan ga je RA over de asfaltweg.

7. Loop links om de rotonde, daarna RD over de Sportlaan. Het dubbele fietspad gaat over
in een asfaltweg. Ga meteen aan het begin daarvan RA, Beeklandseweg.
- Ga bij de driesprong schuin LA, langs lunchroom De Watermolen van Heerde. Zie het
infopaneel en infobordje. Ga aan het eind van de asfaltweg RA langs de klinkerweg.
- Ga na de bocht naar rechts LA over het tegelpad, aan het eind RA, een asfaltpad. Ga
vlak voor het eind daarvan schuin LA over het smalle pad.
- Steek de weg over en loop RD over het tegelpad langs de Wilhelminalaan. Ga na de
bocht naar rechts LA, dan RA over de doodlopende asfaltweg, Wilhelminalan 2 t/m 10.
- Ga aan het eind LA langs Café 't Station, meteen daarna RA over het dubbele fietspad.
Loop aan het eind daarvan, al dan niet via de verkeerslichten, naar de bushalte.

Praktische informatie
Landgoederen, landelijk gebied, bos en hei. 55 % onverhard.
Kijken
Galerie Marijke Abels, Beatrixweg 51, 0578 691 285, marijkeabels.nl. In principe dagelijks
geopend.
Beeldentuin De Queeste op landgoed De Koerberg, Koerbergseweg 6, 06 2088 1914 / 06
5339 4567, galeriedequeeste.nl. Open op afspraak.
Eten en drinken
Restaurant-snackbar De Spikke, Stationsstraat 8, Heerde, 0578-695972, despikke.nl
Limburgia Heerde, Dorpsstraat 36, Heerde, 0578 693 047, limburgiaheerde.nl
Café De Rooster met binnentuin, Dorpsstraat 36, Heerde, 0578 691 728,
facebook.com/people/Café-De-Rooster/100063907545573
Wilma's Snackbar, Dorpsstraat 28, Heerde, 0578 693 805, facebook.com/WilmaSnackbar
Puur in Heerde (biologisch), Dorpsstraat 22, 0578 690 245, puurinheerde.jimdo.com
(vanaf begin oktober 2022 Odin Heerde)
Chinees restaurant Panda, Zwolseweg 75, Heerde, 0578 691 281, panda-heerde.nl
Watermolen van Heerde, Beeklandseweg 13, 06 5733 7628, zoethout.nl/locaties/dewatermolen (gaat waarschijnlijk in november 2022 verhuizen naar kringloopwinkel De
Rode Beer aan de Veldstraat)
Café-bar 't Station, Stationsstraat 28, 0578 691 640, facebook.com/Café-bar-t-Station1431933090379580
Overnachten
B&B Landgoedhoeve Vosbergen, Vosbergerweg 34, Heerde, 0578 617 779 / 06 2378
5508, landgoedhoevevosbergen.nl
Openbaar vervoer
Bushalte Heerde Brinklaan, lijnen 202 en 203 Zwolle-Apeldoorn
Parkeren
Parkeerterrein bij bushalte Heerde Brinklaan
Parkeerterrein aan de Brinklaan achter de Jumbo

Routebeschrijving, topografische kaart en GPS-track van deze wandeling vind je op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/landgoedwandelingheerde/16642/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

In 'De mooiste landgoedwandelingen Salland' beschrijft Marycke Naber 12
rondwandelingen van 10 tot 15 km over 28 landgoederen in het afwisselende Salland,
van Ommen tot Diepenveen en de Sallandse Heuvelrug. Naast recente foto's van natuur
en cultureel erfgoed bevat de wandelgids historische afbeeldingen van de meeste
landhuizen. Tevens heeft Marycke per route bewoners ofwel beheerders van een
landgoed geïnterviewd. De gids is te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

