Vo0rstroute
43 km

mammoet, wolharige neushoorn, reuzenhert en oeros.

3 uur

De Wilpse Klei Voorbij
landgoed De Pol kruist u de
Veluwse bandijk en ﬁetst u de
polder De Wilpse Klei in, een
afwisselend uiterwaardenlandschap met kolken, wilgen,
meidoornhagen en een oude
bomendijk. Omdat de polder
regelmatig onderloopt, zijn de
boerderijen op terpen gebouwd.

waar objecten van natuurlijke
materialen zijn geëxposeerd.
Mei-aug. wo-za 12-17 uur.

De Middelste Molen
Papierfabriek De Middelste
Molen aan de Loenense Molenbeek fabriceert papier sinds 1622
en is nog in originele staat.
De Middelste Molen is nu een
museum en produceert nog
steeds op authentieke wijze
allerlei soorten papier.
Kanaal Zuid 497, wo-za 10-16 uur,
www.demiddelstemolen.nl.

kunt u even kijken bij de jonge
geitjes of een verfrissend glaasje
geitenmelk kopen. Elsbos 17,
055 506 3631. Voor zuivel van de
koe kunt u in Wilp-Achterhoek
terecht bij de boerderij winkel
van Kaas- en Zuivelmakerij
Den Hoek, Leemsteeg 23.

Bussloo Recreatieplas
Bussloo ontstond in 1969 uit een
zandafgraving. Tijdens het afgraven werden resten gevonden van

Slot Nijenbeek Op een
eiland in de IJssel ligt de ruïne
van Slot Nijenbeek. Het slot
werd al vermeld in 1296 en werd
vooral bekend door de gevangenschap in 1364 van hertog
Reinald van Gelre. Deze werd
hier door zijn broer gevangen
gehouden, maar genoot zo’n
goede verzorging dat hij de
Nijenbeek na enige tijd niet
meer door de deur kon verlaten,
vanwege zijn omvang.

Praktische informatie
Apeldoorns Kanaal

Deze ﬁetsroute maakt een fraaie lus door het buitengebied van
de gemeente Voorst. Dit landelijke gebied op de oostﬂank van de
Veluwe, tussen het Apeldoorns Kanaal en de IJssel, kenmerkt zich
door rustieke dorpjes, weilanden, landgoederen en historische wateren graanmolens. De tocht staat in het teken van het platteland:
onderweg kunt u een kijkje nemen bij enkele plattelandsondernemers die zijn aangesloten bij de vereniging ‘Toer de Boer op’.
U bent welkom bij een geitenboerderij, een melkveehouderij,
een theetuin, een kunstatelier en een boerderijwinkel.

Voorst is vooral bekend om
zijn 15e-eeuwse kerkje en zijn
achtkante Korenmolen De Zwaan.
Maar er is meer: bij ‘Koetje Boe’,
Binnenweg 7, kunt u appels,
peren, walnoten en jam uit
eigen boomgaard kopen.
Ma en do 9-11.30, vr 19-21 uur, of
op afspraak, bel 0575 503 312.
Aan de Klarenbeekseweg 5a
liggen de Verborgen Tuinen van
Bert Loman. Een gevarieerd
geheel van negen tuinen,
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Het Apeldoorns Kanaal werd in
1869 gegraven om Apeldoorn te
verbinden met de IJssel en was
van groot belang voor de papierindustrie. Het kanaal maakt een
paar grote bochten om twee
puinwaaiers van de Veluwse
stuwwal. Sinds 1972 is het voor
de scheepvaart gesloten en zijn
de sluisjes dicht. Het jaagpad
langs het kanaal is nu een mooi
ﬁetspad.

Geitenmelk of boerenkaas Bij Geitenboerderij Van
’t Hooiland, na knooppunt 95,

In Voorst langs de Rijks-

Voorst. Empe Kofﬁe & Thee-

straatweg, de routebeschrijving

schenkerij De Hommel,

start bij knooppunt 33.

Hommelstraat 3, mrt.-okt.

Of: bij Recreatiegebied Bussloo,

wo-zo 10-19 uur. Lieren Eetcafé

A1 afrit 22 Twello. Dan de route

De Nieuwe Ruysch (bij knooppunt

oppakken bij knooppunt 28.

94), di-zo vanaf 11 uur, ma gesloten.

Of: bij P-carpool, A1 afrit 21

Wilp-Achterhoek Kaasboerderij

Voorst. Vanaf de parkeerplaats

Den Hoek, Leemsteeg 23, di en vr

de N345 oversteken en de ﬁets-

13-18, wo 16-20, za 9-16, jul.-aug.

route volgen naar knooppunt 72.

ook wo-do 13-18 uur. Bussloo

Apeldoorn, Stationsstraat,

Restaurant De Middelburg (bij

055 522 5184. Ca. 6 km naar de

knooppunt 29), wo-ma vanaf 12

route; via knooppunt 90 naar 94.

uur, di gesloten. Restaurant ’t Hof
van Bussloo, Breuninkhofweg 7,
ma gesloten.

