Landgoedwandeling Driekastelenpad
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Baakse beek, Hackfort, Den Bramel en Het Enzerinck
Een afwisselende wandeling door bos en veld. Na het centrum van Vorden via de Baakse
Beek naar het uitgebreide landgoed Hackfort met kasteel. Vervolgens via Veldwijk met de
landgoederen Den Bramel en Het Enzerinck met fraaie landhuizen en een Engels
landschapspark terug naar Vorden.

Routebeschrijving
Start: Station Vorden. Afstand 17 km, bushalte na 9 km
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bus.
* Ga vanaf de uitgang van het station RA, Burgemeester Galleestraat, dan de 2e straat
LA, Insulindelaan.
* Ga aan het eind RA, Dorpsstraat, en vóór huisnr. 8 ter hoogte van de Hervormde
Antoniuskerk uit begin 13e eeuw LA, Berendpad. Loop RD over het halfverharde pad en
ga na het bruggetje RA.
* Je loopt langs de Baakse Beek. Steek de klinkerweg over en loop RD over het Riek
Schagenplein en het halfverharde pad langs de beek.
* Volg het pad tot het eind, ga daar LA omhoog. Ga bij de Y-splitsing schuin RA over het
bruggetje. Steek de drukke (!) weg over en ga RA over het fietspad.
1. Ga de 1e weg LA richting Hackfort. Ga in de bocht naar links scherp RA, een zandpad.
Via de in de Wuusten-enksvonder (zie informatiebordje) steek je beek over.
* Na een afsluitboom vlak voor de asfaltweg ga je LA over het onverharde pad, aan het
eind na een vlonder LA, een eikenlaan.
* Na de bocht naar rechts loop je weer langs de Baakse beek. Aan het eind van het pad
staat links het Bosmanshuis.
Dit is een van de pachtboerderijen, tegenwoordig melkveehouderij en B&B, van het
uitgestrekte landgoed Hackfort. Het voorname hallenhuis met dwars geplaatst voorhuis,
waarin een tijd een gelagkamer is geweest, dateert uit 1881. Er staat een stalletje met
eigen producten.
* Steek de weg over, loop RD over de klinkerweg (links een mooie vijver) en ga meteen
RA over het halfverharde pad, aan het eind LA (rechts bevinden zich de Keuken van
Hackfort en de historische moestuin Hof van Hackfort).

versiedatum: 06-04-2018

In 1324 wordt het goed te Hacvorde door Willem III van Bronckhorst verkocht aan Jacob
van der Weelle, die zich later Van Hackfort noemt. Eind 15e eeuw bezit de familie naast
Hackfort ook de kastelen Vorden, Wiersse en 't Medler. Door vererving komt landgoed
Hackfort in de familie Van Raesfelt en vanaf 1602 in de familie Van Westerholt. Het
oorspronkelijke huis is in 1586 tijdens de Tachtigjarige Oorlog grotendeels verwoest door
Spaanse troepen en in 1598 herbouwd. In 1788 heeft Borchard Frederic Willem van
Westerholt het laten verbouwen, zodat het zijn huidige verschijning kreeg. Vanaf 1964 is
het 730 hectare grote landgoed gedeeltelijk in bezit van Natuurmonumenten, sinds het
overlijden van freule Sannie van Westerholt in 1981 in zijn geheel.
* Houd na de watermolen uit 1700 rechts aan langs de Hackfortse Beek, ga aan het eind
RA, even later LA.
* Ga aan het eind van het pad RA over het halfverharde pad. Pad naar links negeren, ga
aan het eind RA over het bruggetje.
2. Houd bovenaan links aan, volg het pad met een bocht naar links evenwijdig aan de
asfaltweg. Ga het 1e pad RA, steek de weg over en loop RD over het karrenspoor.
* Na een klaphek gaat het pad over in een graspad door een weiland. Volg na een
volgend klaphek het pad respectievelijk karrenspoor tot het eind.
* Ga daar RA, aan het eind van de weg weer RA. De klinkerweg gaat na een afsluitboom
over in een zandweg.
3. Ga na ca. 500 m bij de Y-splitsing schuin LA. Steek aan het eind de Kruisdijk over en
loop RD, Strodijk. Steek de Rondweg over (kijk uit!) en loop RD, Strodijk.
* Steek de Zutphenseweg over (links bushalte Villa Nuova) en blijf RD lopen,
Mispelkampdijk. Ga na het spoor in de bocht naar rechts LA over de halfverharde weg
(rechts FraPPanT eten en drinken).
* Ga aan het eind LA en vlak voor het spoor RA, Joostinkweg. De klinkerweg gaat over in
een halfverharde weg. Blijf bij de Wilmerinkweg RD lopen.
4. Ga in de bocht naar links RA, even later bij de driesprong LA. Je bevindt je op landgoed
Den Bramel. Pad naar links negeren.
* Rechts schemert Huis Den Bramel door de bomen heen. Ga bij de driesprong schuin
RA. Volg het pad langs Den Bramel.
In 1396 wordt een zekere Gerrit van Bramelen vermeld. Het huidige gebouw dateert
grotendeels uit de periode 1720-1726, met oudere onderdelen uit omstreeks 1650. In de
19e eeuw gaf Carel Jan Julius het zijn neoclassicistische voorkomen. In opdracht van zijn
zoon jonkheer Imilius Storm van 's Gravesande en zijn vrouw Ernestine van Heeckeren
van Waliën is onder meer het neogotisch portaal met het torentje aangebracht. Den
Bramel staat prominent op de lijst van spookkastelen van 'gosthunter' Knop. Om twaalf
uur 's nachts zou het spook, wellicht van gouvernante Fenneken, zijn ronde beginnen,
waarbij men de traptreden hoort kraken.
5. Houd vlak voor de afsluitboom aan het eind van het pad links aan over het eikenlaantje.
Ga bij een geasfalteerde oprijlaan RA, aan het eind daarvan LA over de asfaltweg.
* Ga na de akker RA tussen de pijlers door, de halfverharde toegangsweg van landgoed
Het Enzerinck. Blijf deze volgen. Aan de linkerkant zie je Huis Het Enzerinck.

Het Enzerinck wordt voor het eerst vermeld in 1378. In de loop der tijd heeft het veel
eigenaren en bewoners gekend en is het drie maal samengevoegd geweest met Den
Bramel. Het landgoed met herenboerderij kwam in 1766 in handen van Rudolf Jan
Staring, burgemeester van Zutphen. Deze liet het witte herenhuis aan de rechterkant,
later koetshuis, optrekken. Het neoclassicistische landhuis werd in 1836-1838 gebouwd
in opdracht van C.A.E.A. (Arnaud) van Panhuys en C.E.W. (Dientje) Staring, dochter van
de dichter Antoni Staring.
Toen zij in 1859 naar Den Haag verhuisden werd het huis geveild, waarna het onder
meer enkele jaren als hotel heeft gediend. Na enkele eigendomswisselingen kwam het
begin 20e eeuw in bezit van de familie Van Lennep. Vanaf 1940 werden er
oorlogsevacués en vluchtelingen uit Hongarije en de Baltische staten ondergebracht,
vervolgens was het decennialang een verzorgingstehuis. In 1986 werd het landgoed in
delen verkocht. Vereniging Natuurmonumenten verwierf het parkbos. Het huis werd weer
verbouwd tot woonhuis en in 1996 verkocht aan de huidige bewoners, de familie Viersen.
6. Ga bij de Y-splitsing bij de privé toegangsweg van het huis schuin RA, daarna vlak voor
de bocht naar rechts LA over het smalle pad.
* Je loopt door het Engelse landschapspark van het landgoed. Ga aan het eind van het
pad LA over de nieuw aangeplante dubbele lindelaan, dan het 1e pad scherp RA.
* Loop bij het bruggetje RD (tenzij je naar het bankje aan het eind van de rozengang op
het eilandje wilt), ga daarna bij de driesprong scherp RA.
* Houd na het bruggetje rechts aan, ga aan het eind LA over de vlonder. Ga na de
afsluitboom RA, een zandweg met fietspad, bij de kruising RA over de asfaltweg,
Larenseweg.
* Na ca. 600 m bevindt zich rechts Camping-Stalhouderij De Goldberg met kantine en
terras. Ga daarna bij de viersprong schuin RA over de halfverharde weg, Lekkebekje.
7. Ga vlak voor de bocht naar rechts schuin LA over het halfverharde pad (Zelstweg). Blijf
bij de Oude Zutphenseweg de Zelstweg RD volgen.
* Aan het eind ga je RA, Overweg, aan het eind daarvan LA (Almenseweg). Na het spoor
ga je aan het eind LA, Burgemeester Galleestraat, terug naar het station.

Praktische informatie
Bos en veld, 55 % onverhard
Kijken
Hof van Hackfort, historische moestuin bij het kasteel. Dagelijks geopend, informatie op
woensdag
Watermolen van Hackfort, zaterdags te bezichtigen
Eten en drinken
Diverse horecagelegenheden in het centrum
Keuken van Hackfort, Baakseweg 6, Vorden, 0575-555015, keukenvanhackfort.nl
FraPPanT eten en drinken, Mispelkampdijk 11, Vorden, frappantetenendrinken.nl
Kantine van camping De Goldberg, zie bij Overnachten
Hotel-restaurant de Gravin van Vorden, Stationsweg 24, Vorden, degravinvanvorden.nl

Overnachten
Hotel-restaurant de Gravin van Vorden, Stationsweg 24, Vorden, 0575-551227,
degravinvanvorden.nl
B&B R. Reeftink, Burg Galleestraat 60, Vorden, 0575-552742, bbvorden.nl
Hotel-restaurant Bakker in Vorden, Dorpsstraat 24, Vorden, 0575-551312,
bakkerinvorden.nl
B&B Logeren bij boer Harmsen, Baakseweg 3, Vorden, 0575-472832,
bosmanshuis.nl
B&B Het Kleine Veld, Almenseweg 39, Vorden, 0575-542937,
tekenpraktijkhetkleineveld.nl
De Haemelt, Bed en Biologisch Ontbijt, Galgengoorweg 4, Vorden, 0575-795138,
haemelt.nl
Camping-Stalhouderij De Goldberg, Larenseweg 1, Vorden, 0575-551679, degoldberg.nl;
trekkershutten en caravans te huur
Openbaar vervoer
Station Vorden, stoptrein Zutphen-Winterswijk
Bushalte Villa Nuova, lijn 80 Station Zutphen - station Vorden via Vorden Centrum. Niet in
het weekend!
ZOOV (regiotaxi): zoov.nl, 0900-9874 (minstens 1 uur van tevoren reserveren!)
Parkeren
P&R station Vorden

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/landgoedwandelingdriekastelenpad/17076/. 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.

