Ruim rondje Hoenwaard
Hier een route om te skeeleren van 10 kilometer vanaf Vadesto, aan de Bleek in Hattem, een
korte ronden door de Hoenwaard en dan langs het kanaal richting Wapenveld en terug over de oude
spoorlijn Hattem-Apeldoorn.
Vertrek vanaf de parkeerplaats aan de Bleek in Hattem
waar ook Vadesto Outdoor
Adventure is gevestigd.
Vanaf de parkeerplaats ga je
rechts in de richting van Zwolle
over de fietsstrook van de Nieuweweg, een klein stukje
maar, want je gaat meteen weer rechts naar beneden,
de brug over.
Je komt nu in de Hoenwaard een stukje buitendijks in
Hattem. Je volgt voor een kleine 2 kilometer. Dan sla je
weer rechtsaf het Opbroeksepad op. Die voert je weer
naar het Apeldoorns kanaal wat je volgt tot aan de
Hezenbergerbrug. Dan ga je rechtdoor, langs de oude
sluis, de kanaaldijk op in de richting van Wapenveld.

Aan de overkant van het kanaal kom je eerst
langs de golfbaan gevolgd door de voormalige papierfabriek waar tegenwoordig meerdere bedrijven
in zitten.
Even verder lig de (bijna voormalige) kruidenfabriek van Euroma. Hier sla je ook weer rechtsaf om
een stukje over de Kloosterbrug te rijden, maar al
heel snel kun je weer rechtsaf slaan, het fietspad
op, weer in de richting van Hattem. Dit fietspad ligt
op het oude spoortraject van Hattem naar
Apeldoorn. Je volgt dit fietspad een kleine 3
kilometer, hier kom je weer in het centrum van
Hattem. Je steekt de Hezenbergerweg over en blijft
nog op het fietspad, bij de volgende grotere weg
(Hoopjesweg) ga je rechts, en even later ga je
linksaf het Allee in. Na de bocht in Allee, neem je
de eerste weg sterk naar rechts, de Kerkhofdijk.
Enkele meters verder sla je weer linksaf het fietspad op wat je weer naar de Bleek (het vertrekpunt)
voert. Kijk nog even bij Vadesto in verband met het mooie uitzicht.
We hopen dat je ook nu weer hebt genoten van een leuke tocht.

