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Op pad langs de
Emster beken

Op pad langs de
Emster beken

Deze bekenroute langs de Nijmolense Beek en 
de Smallertse Beek start bij Kasteel Cannenburch in Vaassen, 
of vanuit dorpscentrum De Hezebrink, of recreatiecentrum 

‘t Smallert, of Camping De Wildhoeve in Emst. 
Doordat in Emst geen ruilverkaveling heeft plaatsgevonden 

is het landschap nooit op grote schaal veranderd en heeft het 
veel van zijn oorspronkelijke karakter behouden.

Onderweg vindt u overblijfselen uit vervlogen tijden. 
Zo zult u niet alleen veel grafheuvels, een urnenveld en 
celtic fields uit de prehistorie tegenkomen maar ook een 

watermolen waar het stromende water al meer dan 600 jaar 
het rad in beweging brengt. 
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In totaal is de route ±18 km, de ommetjes niet meegerekend. 
We hopen dat u zult genieten van al het moois dat Emst 
langs dit bekenpad te bieden heeft. Meer weten? Er is een 
luxe Bekenpadgids Emst verkrijgbaar bij de startpunten 
van de route of via de Bekenstichting. Hierin staan alle 
bijzonderheden die u tegenkomt uitgebreid beschreven.

Rolstoelen                                                                                                                                            
De route als geheel is niet geschikt voor gebruik van een rol-
stoel. Er is veel verkeer en er is lang niet altijd een (fiets)pad 
aanwezig. Langs de route is wel volop gelegenheid om uw auto 
te parkeren en vervolgens een deel van de route te volgen.  
Vermijdt dan de verbindingswegen tussen Vaassen en Epe 
(Vaassense Binnenweg) en vermijdt ook de hoofdweg tussen 
Vaassen en Emst (Vaassenseweg). De ommetjes Hertenkamp 
en ‘t Rengelt zijn onverhard maar bij droog weer wel geschikt. 
Ommetjes Vossenbroek en de viskwekerijen zijn moeilijker 
begaanbaar. 

Onze website www.sprengenbeken.nl geeft u informatie over 
alle beken en de (voormalige) molenplaatsen op de Veluwe. 
Ook vindt u hier een link naar de BekenAtlasVeluwe (BAV) 
met overzichtelijke kaarten en details. 

‘t Bergje in de Hertenkamp. Een fraai gebied met grafheuvels, zwijnen en herten 

ommetjes

hoofdroute
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Steun de Bekenstichting! U kunt donateur worden 
vanaf €20,- per jaar. www.sprengenbeken.nl
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Einde fietspad linksaf het fietspad op en ga het Kievitsveld 
in. Dit recreatiegebied is een gevolg van zandwinning voor de 
aanleg van de A50 en N309. Aan het einde van dit traject gaat u 
linksaf opnieuw een fietspad op. Aan het einde van dit fietspad 
rechtsaf (Viskweekweg) en direct weer linksaf (Schobbertsweg).
Bij de eerste zijweg (Schobbertsweg 7-9) rechtsaf door het 
agrarische landschap. 

Bij de T-spitsing linksaf (Coöperatieweg) en de eerste weg 
rechts (Groeneweg). Aan het eind linksaf (Wiemanstraat) en 
blijven volgen. U komt na verloop van tijd in het natuurgebied 
Vossenbroek. Bij de slagboom van GLK kunt u de (geel en rood 
gemarkeerde) ‘ommetjes Vossenbroek’ van ±3,5 km maken. 

Wiemanstraat vervolgen tot de Tolweg. Hier linksaf de zandweg 
in. Bij de kruising met de Westendorperweg rechtdoor tot het 
verharde fietspad, dat over het oude spoorlijntracé  Apeldoorn-
Zwolle is aangelegd. Hier linksaf richting Emst-Vaassen. Aan 
het eind van het fietspad gaat u rechtdoor de Spoorstraat in. 
Volgen tot Stationsweg. Schuin oversteken en vervolgen tot 
de eerste verharde kruising. Hier rechtsaf (Smallertsweg). Aan 
uw linkerhand is weer de Smallertse Beek. U komt nu langs 
forellenkwekerij en recreatiecentrum ’t Smallert: de locatie van 
de vroegere Smallertse Watermolens. U kunt ook hier met uw 
route starten of pauzeren om iets te drinken of te eten: 
de koudgerookte zalmforel is werkelijk fantastisch.

Smallertsweg vervolgen tot de Vaassenseweg. Hier rechtsaf het 
fietspad op richting Emst. Volgen tot de eerste kruising bij de 
kerk en hier linksaf (Hanendorperweg). Eerste splitsing links en 
Hanendorperweg vervolgen. Einde van de weg een klein stukje 
naar rechts en direct weer links (vervolg Hanendorperweg). Bij 
de volgende T-splitsing linksaf (Achterenkweg) langs de beek. 

Volgen tot de eerste weg rechts (Bloemendaalseweg). Bij het 
afslaan steekt u de Smallertse Beek over, die hier onder de weg 
doorloopt. De Bloemendaalseweg gaat van een asfaltweg over 
in een zandweg die u volgt. Na een paar honderd meter ziet u 
aan uw rechterhand een bank bij een waterretentiegebied. Deze 
retentiegebiedjes zorgen ervoor dat na een regenperiode het 
water wordt vastgehouden, om in droge tijden schade aan natuur 
te voorkomen. In de achttiende eeuw stond er een watermolen, 
de Sijthofmolen, maar deze heeft niet lang gefunctioneerd omdat 
deze zijtak van de Smallertse Beek te weinig kwelwater afvoert 
om een waterrad goed te kunnen laten draaien. 

Vervolg de Bloemendaalseweg tot aan de verharde weg 
(Vaassense Binnenweg). Hier rechtsaf. Pas goed op en fiets achter 
elkaar. Op de eerstvolgende kruising (voetbalveld Emst) rechtsaf 
(Hanendorperweg). Hanendorp is een buurtschap in Emst. De 
boerderijen zijn als een lint langs de weg gebouwd. Volg deze weg 
tot aan de tweede weg links (Schaverenseweg), die u ingaat. 
Als u gestart bent bij opstapplaats ‘de Hezebrink’ in Emst, 
pikt u hier de route op. Vanaf de Hezebrink gaat u de 
Hezenweg in, die uitkomt op de Hanendorperweg. Ga hier rechtdoor 
en ga de eerste weg rechts in, de Schaverenseweg.

Volg de Schaverenseweg tot aan de verharde weg (Koeweg) en ga 
hier rechtsaf. Steek de volgende kruising met de Hogeveldweg 
over en ga daarna bij de splitsing links (Pollenseveenweg). 
U komt dan op de kruising met de Veldweg. Als u hier oversteekt 
en een stukje de Pollenveenseweg in gaat tot de zandweg van de 
splitsing, staat u aan het begin van het ‘ommetje ’t Rengel’ van ±2 km. 
Voor de hoofdroute gaat u bij de kruising rechtsaf de Veldweg op 
tot aan de rotonde met de Oranjeweg. Onderweg steekt u al vrij 
snel de meest noordelijke tak van de Smallertse Beek over. 
Op de rotonde links (Oranjeweg). Kijk goed uit. 

Ga de derde weg rechtsaf (Steenderbultweg) en vervolgens 
de eerste weg links (Pollenseweg). Even verderop vindt u een 
rustplaats bij een waterretentiegebied. Pollenseweg volgen 
tot de Oranjeweg en hier rechts het fietspad op. Eerste weg 
links (Pollenveenseweg). U passeert de middenloop van de 
Smallertse Beek. Na de bocht naar links houdt u rechts aan 
(Hertenkampsweg). Verderop  kruist u de Hanendorperweg. 
Dit is de startplaats vanaf camping de Wildhoeve. 

Ga rechtdoor via het fietspad. De overgang naar een verharde 
weg is de startplaats van het ‘ommetje Hertenkamp’ van ±2 km.
De Hertenkamp is een fraai gebied waar bijzondere graf-
heuvels te vinden zijn. Volgen over het verharde gedeelte 
(Hertenkampsweg) en neem de tweede weg rechts (Wildweg). 

Volg de Wildweg tot het bos aan uw linkerkant. Hier liggen 
urnenvelden die uw bezoek meer dan waard zijn. Na dit bezoek 
gaat u een stuk terug over de Wildweg tot de Isendoornweg 
die u rechtsaf in gaat. In het bosje achter een houten hekwerk 
bevinden zich de sprengkoppen van de Nijmolense Beek. 

Aan het eind van de Isendoornweg links (Cannenburcherweg) 
en einde rechts (Hertenkampsweg). Eerste weg links (Prins 
Bernardlaan). U volgt de Hattemse Molenbeek, het terrein van 
Kasteel Cannenburch. Na 650 meter verbreedt de beek zich tot 
een wijerd. Bent u gestart bij ’t Smallert, de Hezenbrink of de 
Wildhoeve ga dan de eerste weg linksaf (Laarseweg). U pakt dan 
de route weer op bij tekstblok 2. Sla een bezoek aan het kasteel 
en de unieke watermolen hier niet over.  
De mensen, die bij de Cannenburch gestart zijn gaan hier rechts 
om de wijerd langs de molen het Kersendijkje weer op. Aan het 
einde weer rechtsaf (Julianalaan). Na 50 meter bent u weer bij 
uw startpunt, de parkeerplaats bij het kasteel.

De route
Start bij Kasteel Cannenburch in Vaassen. 
Vanaf de oprit van de Cannenburch linksaf (Julianalaan). 
Na 50 meter linksaf over het bruggetje het Kersendijkje in. 
Aan het einde kruist u via een houten bruggetje de Hattemse 
Molenbeek. Rechts de Cannenburcher Molen, links de wijerd 
om het rad van de watermolen van water te voorzien.

Steek de kruising met de Prins Bernardlaan over en ga 
rechtdoor de Laarseweg in. Pas goed op! Ga de eerste weg rechts 
(Heggerweg). U bent nu in buurtschap de Hegge. Volgen tot 
de Hofsemolenweg, die u rechtdoor ingaat. De Heggerweg gaat 
hier verder rechts. Eerst passeert u zijtak De Hegge, direct 
daarna passeert u de Nijmolense Beek. Aan deze beek hebben 
hier vroeger de Hofse Molens gestaan. Boerderij ’t Hof en de 
nog aanwezige waterval duiden op dit verleden.

Einde Hofsemolenweg rechts (Ankerweg). Net voor de camping 
passeert u opnieuw de Nijmolense Beek. U komt uit op de 
drukke! Emsterweg. Steek hier over en ga linksaf het fietspad 
op. Op de rotonde de tweede afslag (Zwarteweg). Rechts het 
Vlasveld: de wijerd van de voormalige Nije Molens. Vandaar 
de naam Nijmolense Beek. Vervolg de Zwarteweg. Voor 
een scherpe bocht naar rechts linksaf het fietspad op bij de 
voormalige Venz-fabriek. Dit is de lokatie waar u een ‘ommetje 
viskwekerij’ van ±1,5 km kunt maken. Het fietspad komt uit op 
de Viskweekweg. Ga hier rechtsaf. De weg steekt door middel 
van een bruggetje de Grift over en komt uit op het fietspad 
tussen de Grift en het Apeldoorns Kanaal. Ga hier linksaf. 

Aan het einde van het fietspad linksaf het fietspad op langs de 
Schobbertsweg. Dit is een tweerichtingenfietspad: let goed op!
U passeert voor ‘t eerst de Smallertse Beek. 

Molenplaats uit 1387. De Cannenburcher watermolen is nog steeds in bedrijf De Smallertse Beek meandert door de weilanden Waterretentiegebied bij de noordtak van de Smallertse Beek De Nijmolense Beek ligt verscholen midden in een agrarisch gebied
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deze folder is mede mogelijk gemaakt dankzij: 
Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente Epe
Geldersch Landschap & Kasteelen

Baron van der Feltzfonds
Vereniging Emster Belang
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