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Van !-lattenn fot Apeldoorn
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varÍërend van 3 tot 1l kilornofor

1 Molecatense beekroute

Heerderbekenroute

VosberEenroute
''', 

Hsrsthoekerhekenroute

'.', ïongerense beekroute

Verloren beekroute

Vaassense bekenroute

i'' Wenumse bekenroutei.. r.;
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De veluwse sprengen en bekin zijn voor Europese begrippen een uniek stelstel van
walerlopen. Bijna nergens anders treÍt men in een betrekkeliik klein gebied zo'n
verscheidenheio aan uet<en en sprengen ats in dit gebied. oii*uàrrtlJrÀ r,.niuu,
veelzijdige Ílora en Íauna, maar is ook vanuit culluurhislorisch oogpunt interessant.
Zo zijn in uroegeÍ tijden langs de beken papiermolens, wasserijen en watermolens
onlstaan en zorgden voor ecnomische actíviteiten in een belrekkelijk arm gehied.
Maar ook landgoederen en kastelen zijn in de nabiiheid van dit waterstetsót te vinden.

Dit boekie bevat I cultuurhistorische wandelroutes die u meenemen langs het unieke
stelsel van beken en sprengen op de veluwe. De roules v0eren u langs Je beken en
geven veel inÍormatie over d'e,natuur en,cuJtuur roíd deze waterlopen.
0e roules ziin gelegp.n in het oebiedvan Hatlem tbt Apeldoorn en variëren in lengte

De wandelgids is een initialieÍ van de Stiqlling tot Behoud,van de Veluwse sprengen
en beken, waterschap veluule qn hetGe:lders 0verijssels Bureau voor Toerisme"

wiiwensen u veelwandelplezier langs een uniek en wellicht onbekend stukje veluwe!
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Een wandeling met twee nogal verschillen-
de gezichten. ln de omgeving van de buurt-
schap Wiesel lrgt een kleinschaliq lanil-
schap met akkers, weilanden en boerderij-
en tegen de bosranden van de stuwwal aan.

Sinds het einde van de I 9e eeuw is hier aan

iret landschappelijk patroon maar weinig
veranderd. Het Iijkt alsoÍ de tijd heeÍt stil-
gesfaan. ln dit gebied liggen de Wieselse
en de Greutelse sprengen van de Wenumse
beek. Aan de andere kant van de weo tus-
sen Apeldoorn en Vaassen vindt u rondom
de buurtschap Wenum een meer open en
grootschaliger cultuurlandschap. Maar ook
hier is het boerenland nog aangenaam

EestofÍeerd met glooiende weilanden, een

korenmolen, bomenrijen en halÍverharde
paden. 0p de Wenumse Veldweg kruist u

een tweede beek. De Papegaaibeek is geen

gegraven sprengenbeek, maar een natuur-
lÍjke weilandbeek. Beide beken monclen uit
in het Apeldoorns Kanaal. De Wenumse
watermolen die nog steeds in werking is, is
het ware paradepaardje van cleze wandeling.
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l$tnrtprmlrli]um| Parkeerplaats achter de Wenumse
Watermolen aan de 0ude Zwolseweg 164 in
Wenum ([en noorden van Apetdoorril ot de bushal-
te Elburgerweg.

fl:ílitrrlu rnr,+nmr: U volgt de A50 tussen Apeldoorn en
Zwolle en neemt aÍrit 25, Apelcloorn-Noord" Volg de
N793 en daarna de N344 richting Vaassen. U komt
op de Zwolseweg tussen Apelcloorn en Vaassen.

Na ca. 3 km gaat u in Wenum rechïsaÍ,
Papegaaiweg. Bij kruising met de Oude Zwolse weg
linksaÍ en even verder bent u bij cle watermolen.

" Bushalte Elburgerweg. Bij deze
halte in Wenum op de weg tussen Apeldoorn en
Vaassen stoppen lijn 90 (Apeld0orn - Zwolle v.v )
en lijn 96 (Apeld00rn -Vaassen v.v.).

Lfrfiilil-i lr,il,,r'l tt* *lrnnln,i[lrlg: 10 km.

lnkorting: 6 (bus) of 8 km (auto).

f Iíii'fi [i.t #rïr,iíid]r"#irmrÍ : Restau rant Li g natu re, restau rant
de Sprengenhof, bij de bushalte Papegaaiweg een
bakker die ook koffie en versnaperingen verkoopt.

" 40%-60?0.
l;1ffi ilqj[fl iti,,ll I I tlu I r{i #Íi:11, i lMaarte n van Ross u m pacl

(LAW 4, Den Bosch-0mmen, wit-rood).
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O Ruto. Q VanaÍ de parkeerplaats loopt u

naar de watermolen. & ail Oe asÍalLweg

rechtsaÍ de brug orer. & Hierna neemt u

de eerste weg links. Nieuwe Molenweg.
S 0p rrn Y-splitsing de asÍaltweg recht-

door blijven vervolgen. & ail Oe Orut<t<e

voorrangsweg steekt u over en gaat u

rechtdoor, Elburgerweg. & Direct weer

linksaÍ. Kopermolenweg.

§§,grs, & xornt u uii oe richting

Apeldoorn, dan loopt u vanaf de buS-

halte Elburgerweg terug over het

S Hier links en het voetpad vervolgen.

U oaat via een, houten muggetje de

Wenumse beek over. & gij ,*n kruising

met een zandpad en vóór enkele picknick-

banken rechtsaf omhoog. Het pad daalt

weer aÍ en komt uit op een asÍaltweg.
& Hier linksaÍ. {$ Op o. kruising rechtsaf,

Wieselse Kampweg. Deze asÍaltweg tot het

eind volgen. & Dan rechtsaÍ. Huisakkers.

Íiets pad. J**#,to:*gg*

m

Í^lp t!r, rprr

& Komt u uit de richting Zwolle, dan loopt

u verder in de richting van de bus over het
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Íietspad. & 0p de,kruising rechts-

aÍ, Elburgerweg en direct weer

linksaÍ, Kopermolenweg.

.§ & u volgt de Kopeimoien-weg

tot een bordielsliliegebiéd', ,

& Hier gaat u tinksàÍ, een voetpad

in langs een bordje verboden voor

ruiters. Het pad buigt naar rechts

naar een picknick-bank.
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$§ 11 Daarna op een Y-splitsing links aan-

houden. l\ 0p een volgende splitsing
opnieuw links aanhouden, nog steeds

Huisakkers. Na huisnummer B wordt de

weg halfverhard. Zijwegen negeren.

U passeert een bord 'overstekende koeien'.

De grindweg komt uit tegenover Het 0lde
Loover. l\ Hier gaat u rechtsaf, Greutelse-

weg, een halÍverharde weg. U passeert aan

uw rechïerhand 't Jachthuis.

(Vlak daarna vindt u in het bos rechts een

spreng en verderop. voor de oprijweg naar

nummer 45. een mooie sprengkop.,l

De weg draait bij nummer 42naar

rechts.

$ "1 fven verder, voor een witte slag-

boom van Het Geldersch Landschap volgt
u opnieuw de brede grindweg naar rechts.

(Vlak daarna is in het bos aan de rechter-

kant opnieuw een sprengkop te zien.)

Deze bochtige grindweg blijÍt u circa
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2 kilometer steeds maar volgen; alle zil-
paden negeren. De halfverharde weg gaat

daarna weer over in asfalt. '.1 0p een

kruising bij een zitbank rechtdoor,

Greutelseweg. U passeert aan uw linker-
hand een groene schuur met twee hooi-
bergen. ",tt Da?r[à neemt u het eerste pad

naar rechts het bos in (wit-rode markering

van het lVlaarten van Rossumpad).
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Wnnurnse hookrouto

6 & Ran het eind van het hospad tinksaf.
Deze onverharde weg komt uit bij een
asÍaltweg. § Rechtdoor. opnieuw een halÍ-
verharde weg, U komt daarna uit biieen
drukke voorrangsweg. (Bent u met de bus
gekomen, dan kunt u hier de route inkorten
tot 6 km. Voor de bushaltes Elburgerweg
gaat u rechtsaf.l & Voor het vervotg van
de route steekt u voorzichtig over en gaat

rechtdoor, Marleweg. & Op Or kruising
met de 0ude Zwolseweg rechtcÍoor, rich-
ting molen"

@ &'U kruist het fietspad - oude spoor-
baan - en gaat rechtdoor. (Bent u met de
auto, dan kunt u hier,de route inkorten tot
8 km. 4t U gaat rechtsaÍ over het fietspad.

"r Bij de krulsing met een asÍaltweg gaat u

naar rechts en direct weer naar rechts naar
de parkeerplaats.; & Vtak voor de molen
rechtsaï, de Wildkampen. Bi1 nummer ï4
passeert u de Wenumse beek. & Bij num-
mer 7/9 met de weg meebuigen naar ljnks.

ffi gij uu, Y-sptitsing houdt u links aan,
een grindweg. M Direct daarna bij een

bank rechtdoor. grindweg vervolgen.
q§ 

Bij kruising met asÍaltweg rechtsaÍ,
Veldmaterweg. t$ Aan het eind rechtsaÍ,
& Papegaaiweg en vrijwel direct weer
links, Wenumseveldweg. U passeert de

Papegaaibeek.

& e$ U neemt nu het eerste halÍverharde
karrespoor naar rechts. & Aan tret eind
rechts. een grindweg. U passeert het bord
'Wenum' en de weg gaat over in asfalt.
& Aan het eino tiÀkiat, papegaaiweg.

0p een splilsing van wggen rechtsaf rich-
ting Apeldooorn/Vaassen. nog steeds
Papegaaiweg. U passeert de prinses

Beatrixschool. § Vlak voor. het bordje
'einde 50' rechtsaf door een voetgangers-
sluis, een voetpad langs de rand van het
weiland. Het pad buigt naar rechts en komt
uit op een ander graspad voor een houten
bruggetje. ffi U gaat het bruggetje over de
Wenumse beek over en daarna rechtsaí.
voetpad langs de beek. Het pad gaat lanqs
de wijerd en komt via een voetgangerssluis
uit tegenover de Wenumse watermolen.
Achter de molen is de parkeerplaats.

É

É

€

0

É

É

e

É

€,

6
F,,

F,

e
t
Ë-

@
ffi ..



a
'(l
,u

(,

(,

(J

(?

(,

G
4

\1\/ r, r'r r { { r'r rr,'í, i.,,tr}fr1 r; t 
1 I 

,r

§§ gus. t*l Voor de route naar de bushalte

gaat u na de voetgangerssluis 0p de asÍalt-

weg naar links de brug over. 
i:E 

Hierna

neemt u de eerste weg links, Nieuwe

Molenweg. 0p een Y-splitsing. de asÍaltweg

rechtdoor blijven vervolgen 'r:ï Bij de druk-

ke vooranosweg gaat u naar rechts voor de

bushaltes Elburgerweg.
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Het landgoed De Rotterdamse Kopermolen

is niet toegankelitk. VanaÍ de Kopermolen-

weg ziet u het landgoed aan uw linkerhand

liggen ffii,ffi. Hier bevindt zich een vervallen

en verlaten systeem van opgeleide en lage

Over het algemeen waren de kopermolens van

minder belang dan de papiermolens Als grondstoÍ

diende uit Zweden geïmporteerd koper. maar vooral

ook koperschroot dat in de lJsselsteden werd

opgekocht. De producten werden in Holland aÍ-

gezet. De kopermolens waren vaak kleine bedrijven

met drie of vier knechten. Door de hoge onder-

houdskosten en cle aanwezigheid van ovens waren

de bedrijven kapitaalintensiever dan de papier-

molens en gebruikten 0ngeveer twee keer zoveel

water. Vrouwen- en kinderarbeid kwam in deze

bedrijven niet voor. De knechten waren dure vaklui.

doorgaans aÍkomstig uit Duitsland. Zij behoorden

tot de best betaalde arbeiders in Gelderland.

ffi;@
beektakken, vijvers en wijerds. omgeven *ffi
door bos. Van de kopermolen zijn alleen #
nog vervallen oude muren en een beekwal

aanwezig. De molen werd in 1627 gebouwd

als papiermolen, is rond 1750 omgebouuld

tot kopermolen en heeft als zodanig geÍunc-

tioneerd tot 1835. De wijerd werd later

omqevormd tot visvijver.
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Tussen 1865 en 1957 is de naam van het

landgoed gewijzigd in Landgoed Eikenhorst,

wat te zien is op een aantal oude ansichten

van de toegangspoort. De oude naam van

Rotterdamse Kopermolen is weer in ere

hersteld door de nu n0g 0p de ene helÍt van

het landgoed wonende eigenaresse. De

boerderij uiÍ 1728 met het koetshuis van

het oude landhuis is een Rljksmonument.

De oude toegangsp00rt op het andere deel

is in 2000 op de gemeentelijke monumen-

tenlijst geplaatst.

\/mtl mnn{mv,rmg llmmr wmm-lylm*Í

Even voor 1940 was besloten om een

nieuwe weg aan te leggen tussen Vaassen,

Epe en Heerde die buiten de dorpen 0m z0u

k0men te liggen. Kort na het begin van het

werk brak de oorlog uit en moest de uitvoe-

ring worden stopgezet. Na de oorlog kwam

er niets meer van de verdere uitvoering"

Daarna werd de toename van het verkeer z0

gr00t dat ook deze tweebaansweg alweer te

klein zou zijn. Nu gaat het verkeer over de

450. De gemeente Apeldoorn kocht het

oude tracé en maakte er een voet- en ruiter-

pad van Mffi. lan uw linkerhand, ter hoogte

van de SprengenhoÍ ffi hebben ooit ook

twee papiermolens gestaan: de Huygens

Papiermolen aan de noordelijke tak van de

beek (ook wel Meibeek genoemd) en de

molen van DijkgraaÍ aan de zuidelijke tak.

Voor deze beide molens is indertitd het

sprengenstelsel aangelegd. De molens

werden in de 30er jaren van de 20e eeuw

gesloopt.

I umr.{.rymmnï f,"fi m trlmmp

De sprengkoppen van de zuidelijke tak van

de Wenumse beek bevinden zich in een

grasland op het landgoed De Ploeg en

worden ook wel aangeduid als de Wieselse

sprengen ffi. ln deze sprengen groeit de

zeldzame klimopwaterranonkel. Het huis de

Ploeg werd gebouwd in-1911 in opdracht

van de heer Louis Joseph Dobbelmann,

grootvader van de huidige bewoonster.

0p het terrein bevindt zich een aantal

monumentale bomen waaronder een Íorse

kastanje. Bijzonder is ook de beukenrij die

het landhuis scheidt van de bedrijÍsbebou-

wing. Links van het landhuis staat een klein

tuinhuisje. De sprengkoppen van de
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Wnnrrn§o bookroute
F.t

É

t
?

€

F

€

6
€

€

É

e
e
e
É

C
e
e
e
e
ó

G
Ë
È

I
I

I
I

I
I

I
t

I
I

I
lAXelru nrse waterruolen
De molen werd al genoemd in het jaar

1313. Het klooster Monnikhuizen uit
Arnhem kocht in 1493 de erÍpacht af en

besohouwde zich vanaf dat jaar eigenaar
van de molen. Het blijÍt al die tijd een
waterkorenmolen en dus geen papier-

molen, wantidie bestonden in die tiid op de
Veluwe nog niet. Als gevolg van de reÍor-
matie en de opheÍÍing van het klooster
kwam de Wenumse,watermolen in ver-
schillende handen.,ln 1769 liet de toenma-
lige eigenaar Daniöl de Jong, de Wenumse
watermolen ffi[,verbouwen tot een koper-
molen met maàr liefst drie wateriaderen.
00k lÍef hlj de wijerd, de'grote-molenvijver
bij de 0ude Zwolseweg aanteggen. De dub-
bele boogbrug in de 0ude Zwolseweg tus-
sen de molenviiver en de moten dateert uit
1798. Vanaf 1882 werd de oude Íunctie
van korenmqlen hersteld. Zowelde brug
als de molen zijn in 1983 geheel gerestau-

reerd. Een bezoek aan de Wenumse
Watermolen, een rijksmonument, Ioont
absoluut de moeite. Regelmatig is het maal-


