Wandelsporen Lochem - Holten
Auteur: Marycke Naber
Kastelen Ampsen en Verwolde, Exel
Een afwisselende wandeling door bos en veld, onder meer op de uitgestrekte
landgoederen Ampsen en Verwolde. Op het laatste zijn huis en tuin te bezichtigen.
In de gids 'De mooiste landgoedwandelingen in de Achterhoek' staat uitgebreidere
informatie over de landgoederen Ampsen en Verwolde. Tevens een interview met
mevrouw Van Weede, mede-eigenaar van Huis Ampsen.
Wandelsporen is een serie wandelingen van station naar station. Deze zijn gebaseerd op
diverse wandelgidsen van Marycke Naber, zoals Wandelsporen rond Zwolle en wijde
omgeving, het Geert Grootepad (uitverkocht, wel verschenen op naberpaden.nl) en De
mooiste landgoedwandelingen in Salland en de Achterhoek. Daarnaast op delen van het
Twentse Kapelletjespad (ook te vinden op naberpaden.nl) en op wandelingen die
Marycke heeft georganiseerd voor de Wandelpool (wandelpool.nl).
Routebeschrijving
Start: Station Lochem. Afstand 19,5 km
NB Raadpleeg de openingstijden van horeca en bezienswaardigheid.
- Ga vanaf de uitgang van het station RA (parkeerplaats negeren), dan de 1e weg RA
(Spoorlaan), aan het eind RA over het spoor, Ampsenseweg.
Aan de rechterkant staat Huize Beukenstein uit ca. 1917, sinds 1931 vakantiehuis voor
verpleegkundigen. Het witte huis met torentje was het voormalige gemeentehuis van
Laren, totdat de gemeente in 1971 opging in de gemeente Lochem.
1. Loop in de bocht naar links schuin RA over het bruggetje. Volg het oude kerkepad door
twee klaphekken en houd links aan.
Aan de rechterkant heb je zicht op Huis Ampsen. In de 14e eeuw stond meer naar het
oosten Huze Ampsen en in de 15e eeuw is het goed Nijen Ampsen gesticht. Beide
huizen zijn in de 80-jarige oorlog verwoest. Het huidige huis is rond 1650 gebouwd voor
Gerrit Jan van Nagell en daarna verscheidene malen aangepast aan de eisen en mode
der tijd. Het landgoed, 680 hectare groot, is via vererving nog in bezit van de familie,
tegenwoordig BV Landgoed Ampsen.
- Houd links aan en ga aan het eind schuin LA over de halfverharde weg. Ga de 1e
halfverharde weg RA, richting De Mölle, dan het 1e pad LA, een laantje met Amerikaanse
eiken.
De boerderijen in dit gebied behoren tot het landgoed Ampsen en hebben blauw-witte
diagonalen op de luiken, de kleuren van de Heren van Ampsen.
2. Houd bij Hoeve Coeverden links aan. Je passeert een stalletje met informatie over het
bedrijf. Ga aan het eind van het pad RA en meteen LA.
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- Houd aan het eind links aan, ga bij de klinkerweg in de buurtschap Exel LA, Exelseweg,
richting Exeltol.
Als je naar brasserie De Mölle wilt, ga dan schuin RA, Oude Lochemseweg.
- De asfaltweg gaat over in een zandweg met fietspad. Ga bij de kruising RA, een
zandweg met fietspad, Aardappeldijk.
3. Loop bij de asfaltweg RD, Dijkmansweg. Blijf op het kruispunt (links boerderij Fleercate
uit 1858) RD lopen.
Als je naar het rustpunt op camping Lieftink wilt, ga dan hier LA de doodlopende weg in.
- Ga aan het eind RA over de asfaltweg, dan de 1e weg LA, Boomkampsweg. De pseudoacacia 'Bert's Boompje' is inmiddels uitgegroeid tot een hoge boom.
4. Voor de bocht naar rechts ga je scherp LA ('Landgoed Verwolde, verboden voor alle
verkeer'). De asfaltweg gaat over in een karrenspoor.
- Ga de 1e weg RA, langs de gele afsluitboom van landgoed Verwolde. De zandweg met
fietspad gaat over in een halfverharde weg.
- Pad naar rechts naar dikke boom negeren, loop RD langs de slotgracht van Huis
Verwolde. Na de afsluitboom bevinden zich in het seizoen rechts de landgoedwinkel en
theetuin Verwolde.
Wil je naar kasteel Verwolde, ga dan in de bocht naar links LA door de toegangspoort. De
bezoekersingang bevindt zich aan de rechterkant van het kasteel, de theeschenkerij aan
de achterkant. Een wandeling door de tuin is ook aan te bevelen.
Vermoedelijk is Verwolde in de 12e eeuw door één van de Heren van Keppel als
jachtslot gesticht. Dat is rond 1500 afgebroken. Het nieuwe 16e-eeuwse huis raakte
tijdens de Tachtigjarige Oorlog beschadigd. In 1772 liet F.W. van der Borch het huidige
huis in neoclassicistische stijl bouwen. In 1926 is het gemoderniseerd en is ook de
hoektoren gebouwd. In 1977 werd het huis door Allard Baron van der Borch verkocht aan
de Stichting Geldersche Kasteelen, die er na restauratie een museale functie aan heeft
gegeven.
- Loop RD over de asfaltweg. Rechts Toegangsweg naar huisnr. 3 negeren, ga daarna
het 1e karrenspoor RA.
5. Steek aan het eind de asfaltweg over en loop RD langs de metalen afsluitboom. Loop
een kleine kilometer rechttoe rechtaan, zijpaden negeren.
- Ga na de afsluitboom aan het eind schuin RA over de halfverharde weg (Oude
Holterweg). Ga de 1e asfaltweg RA, Horstweg, langs B&B en rustpunt Verwoldsehof.
6. Loop op de vijfsprong RD, Vellerweg. De halfverharde weg gaat over in een karrenspoor.
Ga het 1e pad (bij keuzepunt O54) LA.
- Ga aan het eind RA over de asfaltweg. Loop op het kruispunt RD, Horstweg, ga aan het
eind LA, Buisweerdweg.
7. Ga na een bocht naar rechts en naar links RA, Wippert 10-11. Na de haakse bocht naar
rechts ga je LA over het smalle halfverharde fietspad.

- Het pad maakt een scherpe bocht naar rechts en loopt langs een vistrap. Na de brede
houten brug loopt het pad naar rechts over de stuw over de Schipbeek.
8. Ga daarna LA over het brede graspad op de dijk. In de haakse bocht naar rechts wordt
het een zandweg langs de waterzuiveringsnstallatie.
- Ga aan het eind RA over de klinkerweg, aan het eind LA over de asfaltweg
(Beusebergerweg). Loop na het viaduct over de A1 op het ongelijke kruispunt RD,
Beusebergerweg.
9. Houd links aan. Ga vlak na de Russenweg van links schuin LA, Menumsweg. De
zandweg wordt na het erf van een boerderij een karrenspoor resp. klinkerweg.
- Loop op de kruising RD over de halfverharde weg. Deze gaat over in een karrenspoor.
10. Ga het 1e pad (bij keuzepunt M72) RA, Polistenweg. Hierlangs staan kubusjes van het
Wereldtijdpad. Ga aan het eind LA over de asfaltweg.
- In de bocht naar links ga je schuin RA over het karrenspoor langs Erve Derkus,
Zweerssteeg. Ga aan het eind RA omhoog, Sprengenweg.
11. Even later ga je scherp LA over het bospad ('Eigen weg, opengesteld'), aan het eind LA
over de klinkerweg en meteen RA, Zandvoortspad.
- De asfaltweg gaat na een minibieb met bankje over in een halfverharde weg. Houd
rechts aan, ga aan het eind RA (Pastoriestraat).
12. Ga de 1e straat LA, Boschkampsweg. Loop bij twee kruisingen RD, ga aan het eind RA,
Kerkstraat, en meteen LA, Kerkplein, tegenover de witte kerktoren LA.
- Op het plein ga je RA (Smidsbelt), na de metalen paaltjes LA, Dorpsstraat, langs het
voormalige gemeentehuis, tegenwoordig oudheidkamer.
- Ga voor de rotonde RA, steek de Stationsstraat over via het zebrapad en ga RA naar
het station.

Praktische informatie
Bos en veld, landgoederen, 50% onverhard
Kijken
Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, Laren, 0573 401 825, glk.nl/verwolde. Open: apr. t/m
okt., museumkaart geldig
Oudheidkamer Hoolt'n in het voormalige gemeentehuis, Dorpsstraat 25-27, Holten, 0548
361 429, oudheidkamerholten.nl
Eten en drinken
Brasserie de Mölle, Oude Lochemseweg 4, Laren, 0573 251 026, demolle-exel.nl
Rustpunt Camping Lieftink, Bouwhuisweg 6, Laren, 0573 401 589
Theetuin Verwolde, Jonker Emilelaan 5, Laren, 06 28773850, landgoedverwolde.nl.
Theeschenkerij van Huis Verwolde, zie bij Kijken
Rustpunt Verwoldsehof, Horstweg 1, Laren, 06 24699728, verwoldsehof.nl
Allerlei horecagelegenheden in Holten
Overnachten
B&B Verwoldsehof, zie bij 'Eten en drinken'
B&B 'de boer', Beusebergerweg 51, Holten, 0573 221 230 / 06 53262985, spakman.nl
B&B Holten, Dorpsstraat 47, Holten, 06 42896221, bbholten.nl

Openbaar vervoer
Station Lochem, stoptrein Zutphen-Oldenzaal, Blauwnet
PlusOV (regiotaxi gemeente Lochem), 088-7587654, PlusOV.nl (minstens 1 uur van
tevoren reserveren!)
ZOOV (regiotaxi gemeente Berkelland): zoov.nl, 0900-9874 (minstens 1 uur van tevoren
reserveren!)

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/wandelsporen-lochem--holten/18327/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

In 'De mooiste landgoedwandelingen in de Achterhoek' beschrijft Marycke Janne Naber
12 rondwandelingen van 10 tot 15 km over 28 landgoederen in de afwisselende
Achterhoek. Tevens heeft Marycke per route bewoners of beheerders van een landgoed
geïnterviewd. De gids is te bestellen opwww.gegarandeerdonregelmatig.nl.

