
 

 

 

Midwinterwandeling c.s.v. VIOS Vaassen 
Afstand 5,5 of 9,5 km 

 
 
 

 
Routebeschrijving  
De start van deze route is vanaf het VIOS terrein, woestijnweg 63, Vaassen. 
Sla vanaf het VIOS terrein rechtsaf (RA) en de eerste weg RA, door de  
Kievitstraat. Aan het eind weer rechts door de Kouwenaarsweg. Rechtdoor 
de bebouwde kom uit. Na huisnummer 40 RA het zandpad op, het brug-
getje over en naar links. Je komt een vlonder over en vervolgt het pad. 
Negeer het bruggetje links, daarna buigt het pad naar links en weer naar 
rechts, vervolg het zandpad. Aan het eind van het pad en het einde van het 
natuurgebied Korte Broek kom je op de Kortenbroekweg. (ca 2,5 km). 
 
Korte Broek 

Het Korte Broek is een natuurgebied van slechts 100 tot 200 meter breed en 

wel bijna 1,5 km lang. ‘Broek’ duidt op een nat, moerassig stuk land. ‘Kort’ 

heeft hier de betekenis van smal. Men heeft dit gebied jaren geleden weer 

natuurlijker gemaakt, mestrijke grond afgegraven en verschraald. In Korte 

Broek zijn 2 beken: de Nieuwe Beek (die in wandeling straks nog terugkomt) 

en de niet-economische en natuurlijke Egelbeek. 

LA de weg op (pas op voor het verkeer). Na ca. 300 meter RA 
Sprengenkampweg. Vervolg dit zand/grindpad. Na de huisnummers 44/46 
en na het laatste hek RA. Over een smal paadje met het grasveld aan de 
linkerkant loop je door richting het bos. Direct in het bos LA, vervolg het 
pad. Bij de eerste kruising van zandpaden rechtdoor. Bij de T-splitsing van 
zandpaden RA, dit is een breder pad. Loop dit pad uit. Hierna volgt splitsing 
voor de 5,5 of 9,5 km.  
 

Een natuurwandeling door een uniek historisch beken-landschap 



 
→ Voor 5,5 km: Sla RA de Elspeterweg op (pas op voor het 
verkeer). Loop ca. 750 meter langs de weg en sla RA de 
Woestijnweg in (zandweg). Deze buigt met een bocht naar 
links. Steek aan het eind van de zandweg de 
Kortenbroekweg weer over en loop rechtdoor de 
Woestijnweg in, terug naar VIOS (ca. 5,5 km) 

 
→ Voor 9,5 km: Steek de weg over. Aan de rechterkant zie je huisnr. 70, 
daarna een witte boerderij uit 1718. Direct na de boerderij LA een graspad 
op. Aan de rechterkant vind je de Forellenkwekerij.  
 
Forellenkwekerij ’t Hol 

Op forellenkwekerij 't Hol worden jaarlijks 100 tot 150.000 forellen 

gekweekt die naar de visvijvers van 't Smallert in Emst gaan. ‘t Hol is 

cultuurhistorisch waardevol. Het kweken van vissen in kweekvijvers kent 

een lange traditie op de Veluwe, doordat deze kwekerijen van oudsher 

gevoed worden met het water uit de sprengen en beken. 

Het pad loopt door en gaat het open grasland in. Je ziet aan de rechterkant 
een hek, ga het klaphek door en over het bruggetje. Vervolg het pad, over 
meerdere bruggetjes. Je komt in het bosgebied De Motketel. Op de eerste 
kruising van zandpaden rechtdoor (bij het rode paaltje). Links loopt de Rode 
Beek. 
 
De Motketel 
De Motketel herbergt een uniek historisch landschap. In de 17e, 18e en 19e 
eeuw groef men hier sprengkoppen waarna ze het water via gegraven 
beken lieten wegstromen. Dat waren onder meer de Rode Beek, de 
Hartense Molenbeek en de Geelmolenbeek. De Rode Beek stroomde door 
het dal naar de Cannenburch. Lange tijd was de beek de motor van de 
Vaassense industrie. De Hartense Molenbeek was oorspronkelijk een 
bovenloop van de Rode Beek en voedde daarmee ook de Korenmolen van 
Cannenburch. Tegenwoordig voedt de Hartense Molenbeek de Molen van 
Cannenburch rechtstreeks waarbij het water wordt aangevuld door een 
aftakking van de Rode Beek. 
 
Buig daarna vlak voor het bruggetje aan het eind naar rechts. (Dus niet over 
het bruggetje naar de Niersenseweg, dat is te ver.) Vervolg het (mogelijk 
onduidelijke) pad met beukenbladeren, dit loopt evenwijdig aan de linker 
beek. Er volgt opnieuw een klaphek en ga daarna op de Hattemseweg 
(grindpad) RA. Het grindpad buigt naar links, loop door. (ca 5,5 km). 

Vervolg de route over de Hattemseweg terug richting Vaassen. Steek de 
Gortelseweg over naar de Emmalaan. Aan het einde van de Emmalaan de 
Koninginneweg oversteken, door het rechter smalle hekje het park 
Cannenburch in. Loop dit pad helemaal uit naar het kasteel. 
 
De Nieuwe Beek 
De kwaliteit van het water, ijzerhoudend, was aanleiding tot het graven van 
de Nieuwe Beek met helder water (kort voor 1700). Deze Nieuwe Beek 
zagen we ook in het Korte Broek. Langs de Emmalaan lopen de Rode Beek 
en de Nieuwe Beek, gescheiden van elkaar naar ’t Kraaiennest, waar 
vroeger een papiermolen was gevestigd. Vanaf dit punt vervolgen de Rode 
Beek en de Nieuwe Beek samen als Nieuwe Beek hun weg aan de zuidzijde 
van het park van de Cannenburch. De Hartense Molenbeek gaat verder 
langs de noordzijde van dit park en voedt de molen én de vijvers en 
slotgracht van de Cannenburch. Dat water wordt geloosd op de lager 
gelegen Nieuwe Beek. Het water van alle beken komt na Vaassen 
gepasseerd te zijn uit in de bovenloop van de Grift. 
 
Voor het kasteel RA het kasteelterrein weer af. Steek op het zebrapad de 
Julianalaan over, ga direct RA en loop over het trottoir de Julianalaan uit. 
Steek de kruising over en loop de Prins Hendrikweg door, deze gaat met 
een bocht naar links. Bij de kruising met de Industrieweg steek je over, de 
Westerenkweg in (paadje). Loop door tot aan de Krugerstraat. Dan LA en de 
eerste weg RA, De Wetstraat. Aan het einde van deze straat kom je weer op 
de Woestijnweg bij VIOS. (ca 9,5 km). 
 
 


