Wandelroute – Gelderland – DR 2016.05
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 16,3 km lange lijnwandeling vanaf halte Hoofdige Boer in Almen (beginpunt) naar het station van Vorden als eindpunt.
Lijn 54 Zutphen – Almen – Laren – Holten rijdt niet op zondagen. Voor een Op Verkenning op
zondag bel (bijvoorbeeld) TCR (0575) 54 35 00. De ritprijs van station Zutphen naar de beginhalte in Almen kost naar boven afgerond € 30. Het station Zutphen is aangesloten bij NS Zonetaxi (http://www.ns.nl/deur-tot-deur/consumenten/ns-zonetaxi.html).
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1803011.
OV naar Almen en van Vorden
Raadpleeg hiervoor www.9292ov.nl of de websites van NS en Arriva:
 www.ns.nl voor de trein naar Zutphen en vanaf Vorden en
 www. arriva.nl voor de bus van Zutphen naar Almen en voor de trein Apeldoorn Zutphen.
Wandelroute
1. Stap uit bij halte Hoofdige Boer. Wandel met het gelijknamige hotel aan de linkerhand richting
kerk. Voorbij het kerkplein scherp links en kort daarna RA, Whemerweg. Volg deze straat tot net
na de bebouwing en ga LA het zandpad op.

Dorpskerk Almen met op de voorgrond De Hoofdige boer
2. Volg het zandpad dat af en toe een bocht maakt en uit komt bij een smalle betonbrug met stuw,
het Besselinkvonder. Steek de Berkel over.
3. Het doorgaande pad beschrijft een halve cirkel over rechts en wordt na de opstallen van een recreatieboerderij tijdelijk een dichte bomenlaan. Steeds RD, Lage Lochemseweg.
4. Ga op de ietwat scheve kruising RD het bos in en neem het eerste bospad naar rechts. Het pad
buigt geleidelijk naar links. Negeer een naar links gaand pad en ga op de viersprong LA. Neem
vervolgens het eerste pad naar rechts.
5. Op de volgende viersprong wederom LA en op de schuine kruising met de Brokkendijk scherp RA.
Volg deze tot de N346, Lochemseweg. Steek deze voorzichtig over tot op het tegen de bosrand
aanliggend fietspad en vervolg de wandeling naar rechts.

1

6. Na een vrijstaand huis wijkt de bosrand naar links. Meteen volgt een zandpad naar links, waarover de wandeling verder gaat. Bosrand en pad buigen langzaam naar rechts.

Luchtopname van de open plek in het bos bij landgoed ’t Waliën, doorsneden door
de N346. Bij de punt van de pijl komt een aantal paden samen – zie verder bij punt
7.
7. Uit de lucht gezien is de grote open plek in het bos een niet helemaal gelukte cirkel. Na ongeveer
een kwart van die cirkel te hebben afgelegd staan we op een punt waar een aantal paden samenkomt. Neem het tweede pad naar links. Op de luchtfoto is dat richting bovenkant afbeelding.
8. Neem in het bos bij een bankje het smalle pad naar links en houd op een rommelige splitsing
rechts aan. Al snel komt dit uit op een pad dat breder en rechter is.
9. Dit pad komt uit op de Oude Borculoseweg (ruwweg een viersprong ter hoogte van een bed &
breakfast op holistische basis (B&B Rezonans). Ga RA. Volg de geleidelijk naar links buigende,
smalle asfaltweg. Hierna alsmaar RD.
10. Na de kruising met de Warkenseweg wordt de Oude Borculoseweg onverhard; nog steeds RD.
11. Neem een meter of twintig voordat de weg vanwege de spoorlijn Vorden – Zutphen naar rechts
buigt het smallere pad naar links.
12. Negeer het pad dat naar de overweg gaat en houd links aan, Rietgerweg. Neem het eerste pad
naar rechts, dat ook Rietgerweg heet.

13. Verderop kruist het onder een kleine hoek de spoorlijn. Blijf de zandweg volgen; het spoor ligt nu
links van de weg.

Onbewaakte overweg in de Rietgerweg
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14. Op de kruising met de Dennendijk RD. Vanaf deze kruising is de Rietgerweg verhard. De smalle
asfaltwegweg komt uit op de bredere Zutphenseweg. Steek deze voorzichtig over en ga op het
naastliggend fietspad RA.
15. Negeer het pad naar een boerderij links en neem na de bosrand het eerste pad dat schuin naar
linksvoor het bos ingaat.
16. Het bospad komt uit op de Hoekendaalseweg, een smalle klinkerweg. Ga scherp naar linksachter.
Naar rechts volgt Boggelaar en dat is de verkeerde richting.
17. Al snel wordt de Hoekendaalseweg een geasfalteerde weg. Deze alsmaar volgen tot de Weidemanweg, RA; smalle klinkerweg. Na verloop van tijd volgt een slagboom en wordt het een
even smalle zandweg. Deze komt op uit op de Kruisdijk, RA; klinkerweg.
18. Rechts van de Kruisdijk ligt een graspad; blijf dit volgen. Op de nadering van een kruising eindigt
het graspad op de Kruisdijk zelf; houd rechts aan. Een paar meter voor de kruising met de Hackfortselaan buigt een smal onverhard pad iets naar rechts en kruist eveneens de laan. Volg dit
pad. Negeer tweemaal een pad naar rechts.

19. Het pad komt uit op de toegangsweg naar koetshuisbrasserie Keuken van Hackfort. Wij vonden dit een mooie gelegenheid om een pauze te nemen. De Keuken van Hackfort is geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur. Op dinsdag-woensdag-donderdag-zondag
geopend tot 17.00 uur.

Toegangsweg naar het voor het publiek niet toegankelijke kasteel Hackfort. Rechts is een stukje
van de achtergevel te zien van de in de punt 20 genoemde Keuken van Hackfort. Diens ingang bevindt zich aan de voorzijde.
20. Na een kijkje bij de eeuwenoude molen aan de Baakse Beek op het landgoed Hackfort

lopen we via een klinkerweg naar de Baakseweg, hier RA en na de brug LA. De Eldersmaat. De molen is op zaterdagen te bezichtigen.
21. De Eldersmaat bestaat ruwweg uit een klinkerweg met aan weerszijden een smalle, onverharde
strook; prima geschikt voor de wandeling.

22. Bij een boerderij aan de rechterkant van de weg buigt de Eldersmaat naar links. Honderdvijftig
meter verder begint rechts, na een vlonder over de wegsloot te zijn overgestoken, een smal graspad rechts van een lange, hoge haag. Volg dit pad tot een beek met de weinig tot de verbeelding
sprekende naam Veengoot. De naam van het graspad, dat halverwege door een flinke bomengroep gaat, doet dat des te meer: Muizepaadje.
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Links het begin van het Muizepaadje; rechts de Veengoot, die vroeger Vordense Beek heette
23. Het Muizepaadje komt ter hoogte van een brug uit op de Deldenseweg, LA. Ga vlak voor deze
weg naar rechts buigt, naar links een onverhard pad/graspad op. Loop richting de boomgroep.
24. Het pad gaat door dit bosje (zigzaggend links – rechts – links) en komt uit op de al bekende Eldersmaat, RA. Al snel eindigt de weg in een kleine bocht naar links op de Rondweg (N316). Ga RA
via het rechts van de weg gelegen fietspad.
25. Direct na een parkeervak aan de overzijde van de weg – bij bord P, Parkeren – begint een smal
pad naar links. Steek voorzichtig de Rondweg over en sla dit pad in, Pastorieweg.
26. Houd op de T-splitsing links aan en loop richting het bruggetje over de Baakse Beek. Op ongeveer
35m vóór dat bruggetje rechts aanhouden, Pastorieweg.
27. Eenmaal binnen de bebouwde kom van Vorden staan eerst alleen rechts van het Pastoriepad gebouwen. Voorbij de kruising met de De Jongstraat staan er ook gebouwen tussen beek en wandelpad, dat vanaf hier Riek Schagenplein (verhard) heet. Op de hoek met de Nieuwstad is een
fors uit de kluiten drielaags appartementencomplex gebouwd. Hier gaat de wandeling LA om
vóór de brug RA af te gaan, Christinalaan. De laan is overigens eerst niet meer dan een smal wandelpad met de beek aan de linkerhand.
28. Houd links aan door zo dicht mogelijk bij de beek te blijven. De recht doorgaande, bredere wordende laan is de feitelijke Christinalaan.
29. Op de eerste viersprong – eerste bruggetje over de beek – LA en doorlopen tot de T-splitsing met
de Dorpsstraat (N319), RA. Volg de Dorpstraat met het plein links tot de Insulindelaan. Ga na
20m LA, Kerkstraat (het plein ligt wederom links).

30. Volg de Kerkstraat tot de Burgemeester Galleestraat, RA. Blijf deze verderop geleidelijk naar
rechts buigende straat volgen tot de kruising met de Stationsweg, LA. Twintig meter verder staat
het bakstenen stationsgebouw aan een bescheiden plein. De toegang tot de perrons bevindt
links van het gebouw.

LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor.
Horeca
In Almen en Vorden zijn de nodige horecavoorzieningen. Op een kilometer of vijf vóór Vorden is de ‘Keuken van Hackfort’ een mooie gelegenheid. Deze koetshuisbrasserie behoort tot
het gelijknamige kasteel. Onderweg zijn er verder onderweg amper voorzieningen; als ze er
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zijn is het vaak onderdeel van een agrarisch bedrijf of kampeerterrein. In Vorden dineerden
wij bij Het Meesterhuis (In de zomermaanden op alle dagen geopend).
2016.08.07

Station Vorden waar de treinen naar Winterswijk en naar Zutphen elkaar kruisen.
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