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Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Centrum
Dorpsstraat 27
8171 BK Vaassen
Coördinaten: 52°17'27" N   5°58'8" E
 
Horeca:
In centrum

Onderweg geen horeca
 
Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1477/5443

1. Loop naar kruispunt en ga daar RD (Dorpsstraat). Voor kerk  
RA (Marktplein) en na kerk ook RA (Torenstraat, staat verderop). 
Aan einde LA, gelijk RA en brugje over (Kersendijkje). Na kasteel 
en watermolen op kruising LA, voetpad links van weg (kasteel en 
kasteeltuin kunt u pas op terugweg bezichtigen). Aan einde RA 
(Hertenkampsweg). Na huisnr 9 op ongelijke kruising LA (Cannen-
burgherweg). Na bijna 1km (dat is 100m na huisnr 14+16) RA 
(Isendoornweg), brede halfverharde landweg van 1km, loop deze 
uit, onderweg passeert u rechts van u bosje met daarin spreng. 
Op asfaltwegje LA, wordt bij huisnr 6 zandweg. Eenmaal in volle 
bos op 1e bosweg RA (Kroondomein Het Loo). Aan einde RA, wat 
verderop ziet u rechts even gras/akkerland. Daar op 1e bosweg 
LA. Aan einde voor Bergje RA en na ca 300m op 1e duidelijke 
bosweg LA. Aan einde LA en na 100m op 1e weg RA, bosweg  
met flauwe bochten, rechts ziet u grafheuvels, blijf daarna deze 
bosweg RD-gaand volgen, onderweg rechterzijpad negeren. 
 
2. Aan einde LA. Blijf bosweg ruim 1km volgen, onderweg op 2 
kruisingen RD en linkerzijpad daartussen negeren. Op 3e kruising 
(deze ligt op lage heuvel, is ruim en grinderig) LA, licht dalende, 
zanderige/grinderige bosweg met 'beneden' flauwe linkerbocht  
die u vanaf deze hoge kruising al kunt zien. Direct na die flauwe 
linkerbocht op driesprong RA, karrenspoor met grasmiddenberm. 

Aan de oostkant van de Veluwe ligt bij Vaassen een prachtig sprengen-
gebied waar u volop gaat genieten van het vele - vooral in het voorjaar 
uitbundige - natuurschoon. U kuiert over struinpaden langs die sprengen 
waar ook de Molenbeek ontspringt. Voordat u daar bent, wandelt u eerst 
even door het gezellige centrum, langs het prachtige kasteel Cannenburgh 
(met watermolen) en over rustige asfaltwegjes en een enkele landweg naar 
en een flink stuk door de stille bossen van Kroondomein Het Loo. 

Na de sprengen volgt een afwisselende terugtocht langs enkele beken en 
weer langs kasteel Cannenburgh.

9 - Veluwse sprengen

Provinciewandelgids   Gelderland / Veluwe

http://routefabriek.nl/routekaart/1477/5443


40 41Provinciewandelgids   Gelderland / Veluwe

 

Na ruim 300m ziet u aan overkant van asfaltweg 2 paden bos 
ingaan: volg linker pad. Na 200m op kruising RD, op volgende 
schuine kruising RD en, let op, al 30m daarna LA (geel/rood- 
markering). Na ruim 100m loopt u langs groot heideveld (l)  
met daarin wat verderop 2 grafheuvels (die groene bulten).  
Op driesprong tegen bosrand RA en na een paar meter op zand-
weg tegen bosrand ook RA. Op hoek van bos (<geel/rood) LA, 
zandweg met rechts heideveld, loop pad uit, onderweg op  
kruising RD.
 
3. Eenmaal 100m in bos op driesprong RA en na een paar meter 
op bosweg ook RA. Na 50m linkerzijpad negeren en, let op, 30m 
daarna schuin LA, volg smal paadje bos in, na 10m maakt paadje 
dalend linkerbochtje. Loop prachtig paadje langs linkerkant van 
Molenbeek uit, onderweg moet u bij linker zijspreng daar even 
met U-bocht omheen lopen. Na klaphekje op zandweg met fiets-
pad LA en op kruising direct daarna (32) RA, verderop gaat u 
brede sprengbrug over. Ruim 100m daarna, na volgend spreng 
(een dam daarover), rechts aanhouden. 100m daarna voor 
sprengkop scherp RA. Loop pad van bijna 500m uit, onderweg 
gaat u 2x spreng over. Kruising asfaltweg RD, smal pad. Loop 
paadje van 500m uit, onderweg in begin linkerbocht, daarna op 
kruising RD. Aan einde (klein grinderig parkeerplaatsje) RA en 
achter liggende boomstam op bosweg LA. Kruising asfaltweg RD 
en klaphek door, grasweg tussen grasland. Een eind verderop 
passeert u in rechterbocht naar witte boerderij (waar u naar  
toe loopt) links van u een forellenkwekerij.
 
4. Volg na die witte boerderij (l) grindweg, op kruising met 
asfaltweg met knikje RD en gelijk op Y-splitsing links aanhouden. 
Na 100m op 1e pad LA, negeer verderop rechterzijpad en ga op 
kruising RD. Aan einde op halfverharde bosweg LA en aan einde 
op asfaltweg RA. Na ca 500m, bij bordje van huisnr 53 (r), RA 
(Woestijnweg), landweg. Op kruising met asfaltweg LA  
(Kortenbroekweg).  

Daarna op Elspeterweg RA. Bij Ap22808 LA (Gortelseweg).  
Na ca 300m op kruising bij Ap20173 RA (Emmalaan), zandweg 
met fietspad. Na 1km aan einde op asfaltweg RA. Op groot 
kruispunt LA (Julianalaan). RD-gaand bent u over ca 10 min bij 
kruispunt met bushalte.
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