Vliegtuigjes kijken
Hier een route om te skeeleren van 26 kilometer vanaf de parkeerplaats tegenover Kasteel
De Cannenburgh in Vaassen. Kijken of er nog vliegtuigen vliegen vanaf Teuge.

Vertrek vanaf de parkeerplaats aan de Julianalaan in westelijke richting. De Julianalaan gaat over in
de Prins Hendriklaan en even verder wordt het
Elspeterweg. Deze weg volgen we vanaf de start ruim
3 kilometer, dan slaan we linksaf en gaan we verder
op de Elburgerweg. Deze volgen we tot de
voorrangsweg (Zwolseweg). Hier verlaten we de
bosrijke omgeving en gaan naar een meer landelijke
omgeving.
We steken de Zwolseweg over er rijden verder over
de Nieuwe Molenweg, aan het eind houden we rechts aan en dan weer links de Papegaaiweg op tot
aan de Papegaaibrug die over het kanaal gaat. Wij steken ook het kanaal over, gaan rechtsaf en
rijden een klein stukje over het Kanaal Noord. Al snel slaan
we weer linksaf en rijden het buurtschap Beemte binnen
over de Beemterweg. Deze weg blijven we volgen tot we
in het dorpje “de Vecht”. De Vecht is een klein dorp in de
gemeente Voorst. De Vecht heeft circa 180 inwoners en
ligt aan de Grote Wetering, halverwege Apeldoorn en
Terwolde, in een agrarische omgeving. Over de brug gaan
we gelijk rechts. Op deze kruising vind je ook Café De
Groot, bekend in de ruime omgeving.
We rijden langs de Grote Wetering over de Lochemsestraat, na ongeveer een kilometer slaan we
weer linksaf de Zandenallee op. Aan het eind van de Zandenallee houden we links aan de Zanden.
Als je tijd genoeg hebt, ga hier eerst even rechts en kijk even bij Vliegveld Teuge, hier is meestal wel
wat te zien, want hier vliegen allerlei vliegtuigjes, wordt ook vaak parachute gesprongen.
Na het bezoek aan het vliegveld gaan we verder via De
Zanden. Aan het eind van de weg gaan we linksaf en
rijden op de Wezeveldseweg, na de bocht slaan we
weer linksaf en gaan verder over de Bekendijk. Na
ongeveer 4 kilometer komt de Vaassenseweg samen
met deze weg. Ga hier verder via het fietspad, de
Vaassenseweg gaat over in de Geerstraat. De Geerstraat
volg je totdat je het viaduct ziet opdoemen wat over de
A50 loopt. Steek hier de Geerstraat over en ga verder
over de ventweg het viaduct over. Steek het kanaal weer over en je komt op de Deventerstraat, deze
brengt je weer in Vaassen. Blijf ook bij de rotonde de Deventerstraat volgen. Kijk bij de voorrangsweg
goed uit en ga weer verder langs de ijsbaan van Vaassen over de Julianalaan. Hier kom je weer op de
parkeerplaats waar je ook bent vertrokken.
Ik hoop dat je weer genoten hebt.

