2 - Klei en waard
Praktische informatie:
Afstand: 14 km
Soort: rondwandeling
Startpunt:
station Voorst-Empe
IJsselstraat 1
7399 RC Empe
Coördinaten: 52°9'27" N 6°8'37" E
Horeca:
Cafetaria 't Hoekje
Rijksstraatweg 75
7383 AL Voorst

Over rustige asfaltwegjes en landwegen, en na Voorst over een eeuwenoud
lommerrijk kerkenpad en een graspad langs een beek, wandelt u naar de
Voorster Klei. Door het daar afwisselend weidse akkerlandschap kuiert u
naar de IJsseluiterwaarden en daar krijgt de wandeling een heel ander
karakter: u loopt dan vier kilometer over een auto- en fietsvrije lage dijk en
geniet onderweg van het adembenemende uitzicht over de schitterende,
uitgestrekte Rammelwaard. Langs de vogelrijke graslanden van de
Hoenderensterbeek en door het kleine voormalige landgoed De Beele
wandelt u weer naar het station.
Na Voorst is er geen horeca. De route is voor meer dan de helft verhard.
Die lage dijk staat met extreem hoog water onder water, dan volgt u een
alternatief over een veel hogere dijk met even mooi uitzicht.

Speelparadijs
Pannenkoekenhuis Voorst
Wilhelminaweg 2
7383 CA Voorst

1. Vanaf uitgang station LA en spoor over, ga aan rechterkant

Honden: niet toegestaan

(indien geopend) wellicht een bakkie kunt doen. Aan einde LA

GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl / zoek op 119

(Hezeweg), spoor over en 30m daarna op grasweg LA. Grasweg

van weg lopen (Rijksweg). In flauwe linkerbocht, na huisnr 15, RA
(Emperweg) en na 10m wederom RA (Meeuwenbergweg), wordt
na bord Empe landweg met verderop links grote manege waar u
(Breestraat) en na 100m RA (Noord Emperweg). Na huisnr 10 RA,
komt even langs spoor, maakt rechterbocht en wordt bij boerderij
2 asfaltwegje. Aan einde LA, na 150m RA en viaduct over.
Op kruising bij huisnr 12 LA (Kruizemuntstraat) en op volgende
kruising RA (Kervelstraat). Aan einde van linkerbochtje, voor
huisnr 19, RA (Enkpad). Aan einde eerst weg oversteken, aan
overkant LA en gelijk RA, paadje met links Coop. Aan einde LA en
aan einde daarvan RA (Kerkstraat). Verderop ziet u rechts dorpskerk met authentiek dorpshuis / voormalig dorpsschooltje.
2. 20m na bord Voorst, bij picknickbank en infopaneel Kerkenpad,
RA, iets naar beneden (Landgoed Beekzicht) en gelijk naar links
hekje door. Verderop op hoek van slootje RD blijven gaan en volg
kerkenpad langs en tussendoor vele wilgen tot na oversteken van
weiland. Daarna, na hekje, LA, graspaadje. Aan einde op asfaltweg LA, negeer verderop linkerzijweg en loop asfaltweg uit.
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Aan einde, in rechterbocht bij fietsbordje 35, LA (Voorsterklei nrs
5-7). Al na 50m bij fietsbordje 36 RA, brugje over, schuin naar
links dijk op en daarop LA. (Met extreem hoog water, dat ziet u
voor u vanzelf wel, op deze dijk RA, blijf deze volgen en na 4km
verder lezen bij *).
3. Bij 2 gemalen in haakse linker asfaltbocht RA, passeer over
gemaalbrug gemaal Nijenbeek rechts van u. Blijf lage dijkweg
4km volgen, links geniet u van grandioos uitzicht over uitgestrekte
Rammelwaard. Ongeveer 1km na passage van (in de verte) 3
windturbines links * passeert u links luxe woning met huisnr 6,
met daar tegenover een bosje. Op hoek van dat bosje RA naar
beneden dijk verlaten. Dit is de IJsselstraat, dat ziet u verderop
bij de Dovenkampweg, waar u RD gaat. Deze weg volgend geniet
u onderweg links van bijzonder vogelrijke graslanden van Hoen
derensterbeek, misschien kunt over een doodlopend pad heen
en weer lopend daar even een kijkje gaan nemen.
4. Na 1½ km passeert u rechts huisnr 7 (Boerderij De Oosterenk),
20m daarna RA, landwegje met gelijk linkerbochtje achterlangs
enkele huisjes. Volg bij hoogspanning linker- en rechterbocht.
Op hoek van bos (l) op 1e bospad LA. Na rechterbocht zoveel
mogelijk paden langs en door bosrand volgen. Bijna aan einde
(u ziet daar een huis, dus let daarop) op kruising RD. Na linkerbochtje om hek (van dat huis) op brede halfverharde bosweg LA.
Daarna op asfaltwegje ook LA en landgoed (De Beele) via poort
verlaten. Aan einde LA en met 5 minuten doorstappen bent u
bij het station.
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