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Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Vorden
Stationsweg 33
7251 EL Vorden
Coördinaten: 52°6'25" N   6°19'5" E

Horeca: in centrum

Kasteel Vorden
De Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden

1. Vanaf stationsplein bij Aw11266 RA (Burg. Galleestraat). Loop 
straat uit tot ongelijke kruising bij kerk. Daar met links/rechtsknik 
RD (Raadhuisstraat). Direct na Peppelbrug LA, pad met links 
Baaksebeek, blijf langs beek. Na oversteken van drukke weg bij 
volgend brugje met linkerbocht dat brugje over en RD. Aan einde 
bij handwijzer RA, klinkerweg, gelijk daarna LA en passeer kasteel 
rechts van u. Na brugje RA en na wat bochtjes aan einde op 
kasseienpad LA. Op asfaltweg RA, direct na brug schuin RA bos in 
en loop pad met onderweg rechterbocht uit. Daarna verdergaan 
over klinkerwegje en 100m daarna, bijna aan einde van flauwe 
rechterbocht, bij metalen bankje, LA, bosrandweg met rechts 
akker. Op hoek van die akker op kruising RA, wordt na boshoek 
grasweg. Na linker- en rechterbocht (bij akker) aan einde 2x! LA, 
beekbrug over en LA, halfverhard bospad (Landgoed Vorden),  
ga niet per ongeluk langs beek verder! Aan einde bij bank RA.  
Op kruising met asfalt wegje bij Ap21691 RD, breed zandgrindpad. 
Op volgende kruising met asfaltwegje LA (Lindeseweg). Na 500m 
op Hilverinkweg RA.
 
2. In begin van rechterbocht LA (Landgoed Kieftskamp). Pas op 
kruising voor bordje Privéterrein RA en verderop bij bankje RD.  
Aan einde LA, brede landweg, met wat verderop links een land-
huis. Loop landweg van een kleine km uit. Aan einde op asfalt-
wegje LA (Lieferinkweg). Aan einde weg oversteken en schuin RA 
bos in, rechts ziet u een VVV-handwijzer.  

De LAW-, NS- en Streekwandelingen hier zo veel mogelijk mijdend, maakt u 
met deze route een afwisselende wandeling door de rustieke landgoederen 
Vorden (met een prachtig kasteel!), Kieftskamp, ’t Hissink, Grote Veld en 
Oud Voorden. Niet alleen op deze landgoederen, maar ook kuierend over 
de verbindende landwegen, graspaden langs beken, slingerpaden door 
bossen en rustige asfaltwegjes, zult u genieten van de afwisseling in dit 
fraaie stukje Achterhoek.  
 
Op de bebouwing na loopt deze wandeling grotendeels over onverharde 
paden en wegen.
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Bosrestaurant De Reehorst
Enzerinckweg 12, 7251 KA Vorden

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1152/5931

http://routefabriek.nl/routekaart/1152/5931
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Loop bos/landweg van ruim 500m uit. Aan einde links aanhouden. 
Wat verderop, in bijna haakse linkerbocht, RD!, landweg (Koste-
dezijweg). Aan einde bij Ap23037 links aanhoudend Veengootbrug 
over en direct daarna LA, volg rechterpad van Veengoot. Na 500m 
bij brug RA en al na 15m! LA (Hissink). Loop pad, met voor 
weiland rechterbocht, uit. Op asfaltweg LA en na 1200m, even 
voor flauwe linkerbocht, RA (Hissink). Loop pad uit, onderweg 
rechterbochtje en brugje.
 
3. Aan einde op asfaltwegje LA (Kostedeweg, staat iets verderop). 
Loop stil landelijk asfaltwegje van 1km uit, onderweg kruist  
u spoor. Aan einde op fietspad langs drukke weg LA, in rechter-
bocht kruist u beek en ziet rechts groot landhuis. In linkerbocht  
bij Ap20421 RA weg oversteken, volg Mosselseweg met flauwe 
rechterbocht. Na ruim 100m, na die flauwe rechterbocht LA, 
bosrandweg, wordt verderop bosweg (Wientjesvoortseweg).  
Na ca 500m op kruising met asfaltweg RD. Na bijna 150m op 1e 
pad (geel bord Grote Veld) LA bos in  en iets daarna op kruising 
RD. Na ruim 100m op driesprong met weer zo'n bord RA.  
Na bijna 250m op driesprong wat scherp LA, smalle bosweg, 
maakt eind verderop rechterbocht, negeer kort daarna linkerpad, 
loop bosweg uit, maakt stuk verderop rechter U-bocht.
 
4. Aan einde op zandweg + fietspad LA. Na 500m, bij huisnr 6 en 
wandelpaal E14, LA, bosrandpaadje, wordt verderop breder, loop 
pad uit. Op asfaltweg RA en tegenover ingang De Reehorst op 
bospad LA. Na 150m op T-kruising RA. Na 150m op kruising LA, 
korte beukenlaan, blijf pad RD-gaand volgen. Na 350m op 
driesprong RA (links ziet u wandelpaaltje met groene pijl) en  
na 30m op volgende driesprong LA. Na rechterbocht op kruising 
RD en op kruising met asfaltweg RA. Op 1e kruising LA, half-
verharde bosweg (Lekkebekje). Iets voor flinke rechterbocht, bij 
fietsbordje LF4b naar links fietspad volgen (Zelstweg, staat wat 
verderop). Loop fietspad uit, onderweg kruising met weg RD.  
Aan einde op weg met huizen RA, op Almenseweg LA en ruim  
na spoor op Burgemeester Galleestraat LA naar het station.
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