Wandelroute 1: Kasteel de Cannenburgh
6 km/ 1,5 uur
Wegen:
Verharde
wegen; klein
stuk zandpaden
en een stukje
zandweg
Rolstoelen:
Moeilijk door
het kasteelpark
Horeca:
Kasteelplein
Bezienswaardigheden:
Beken
Kasteelpark

Routebeschrijving
Komend vanaf Vakantiepark De Bosrand gaat u rechtsaf en direct daarna links (GORTELSEWEG)
1. Na 150 m ziet u twee beken elkaar kruisen, de bovenste (west-oost) loopt dwars door het dorp en heet later dan
ook Dorpsche Beek, via voormalig papierfabriek Van Delden en verderop De Industrie. Op enkele plaatsen in
Vaassen zien we meer van deze aquaducten.
De onderste beek (zuid-noord) volgt u verder. Eerste weg rechts (EMMALAAN). Deze laan is precies 1.000 m lang, de
beek rechts volgt u nog steeds.
2. Aan het einde van de Emmalaan ziet u aan de rechterkant een waterval, tot 1922 stond hier een wasserij
‘kraaiennest’.
Einde (EMMALAAN) recht oversteken (PAS OP!) naar het ijzeren hek. U gaat het kleine ijzeren hekje (rechts) door naar
het kasteelpark. (Wanneer er evenementen zijn in het kasteelpark, dan is dit hekje gesloten). Hier het zandpad
vervolgen tot het kasteelplein.
3. KASTEEL DE CANNENBURGH
Eerste vermelding: 1365
Belangrijkste bewoner: Maarten van Rossum vanaf 1543
Huidige eigenaar (sinds 1951): Stichting Gelderse Kastelen
Toegang: Het hele jaar open (let op openingsdagen). Van 1 april t/m 31 oktober van 12.00 tot 17.00 uur.
Let op: Het park is vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. De openingstijden van het
kasteel verschillen per seizoen. Tijdens evenementen gelden vaak andere openingstijden en
entreeprijzen.
Horeca: Restaurant ’t Koetshuis
Verlaat het kasteelplein in zuidelijke richting recht tegenover het kasteel. U loopt over het gras langs de weg
(JULIANALAAN), langs de beek blijven lopen. Direct weer linksaf het brugje over (KERSENDIEKSIEN).
4. Het dijkje waar u nu overloopt is begroeit met kersenbomen. Aan het einde van dit dijkje ziet u een volgend
waterrad en bijbehorende maalderij.
Einde dijkje bij verharde weg linksaf. Hier kunt veilig achter de bomen blijven lopen!
Einde weg, bij grote manege rechtsaf (HERTENKAMPSWEG). Eerste weg linksaf (CANNENBURGHERWEG). Tegenover
huisnummer 12 linksaf bospad in, langs bordje ‘Gemeente Bosbedrijf’. Na bordje direct rechts aanhouden, bospad
verhard met split, volgen. Bij verharde weg (GORTELSEWEG) linksaf.
5. Na 150m ziet u links een voormalige wasserij. De weg vervolgen, aan het einde bent u terug bij het Vakantiepark.
Op- en aanmerkingen op de route graag melden aan de balie.. Dank U!

