
1. Vanaf uitrit molen de Zwaan rechtsaf, de Enkweg, 
viaduct over 
(invoegen camping De Haverkamp, uitrit rechts, 
bij de Enkweg rechtsaf) 

2. Na spoorwegovergang links aanhouden 
• Links ‘Hof Noord Empe’ zorgboerderij 

3. Einde weg rechtsaf, Breestraat 
4. Eerste weg linksaf, Brederietweg 
5. Einde weg rechts aanhouden 
6. Eerste weg linksaf, Plagweg en deze blijven volgen 
7. Einde weg rechtsaf, Sintelweg 
8. Einde weg linksaf, Weg over het Hontsveld, deze 

blijven volgen 
• Links in de Hommelstraat, na 100 meter, 

gelegenheid om even uit te rusten bij ‘Koffie- 
en Theeschenkerij De Hommel’  

• Links Camping ‘Erve De Weijenberg’ (invoegen 
van camping, uitrit linksaf) 

9. In Klein Amsterdam neemt u de 2e weg rechtsaf, 
Heuvelderweg 

10. Einde weg rechts aanhouden (Gravenstraat) 
11. Weg vervolgen in de Kafoepstraat. (doodlopende 

weg) Gaat over in fietspad 
• Het water dat u over steekt is de ‘ Voorsterbeek’ 

12. Einde fietspad rechtsafà spoor over 
13. Op de 3-sprong linksaf, Watergatstraat 

• Links ‘Huize Ekeby’ van het gelijknamige 
landgoed 
• Links in de bossen bevinden zich 3 grafheuvels, 

ontstaan omstreeks 2000 voor Christus 
14. 2e fietspad linksaf, Kruisallee 
15. Fietspad alsmaar rechtdoor blijven volgen, 2x 

voorrangsweg oversteken. KIJK GOED UIT 
16. Fietspad Zandwal blijven volgen om de golfbaan 
17. Bij fietsroute Knooppunt 29 rechtsaf 

• Rechts bevindt zich volkssterrenwacht Bussloo 
18. Op 3-sprong rechtsaf bij knooppunt 28 
19.  Einde fietspad linksaf 

• Rechts bevindt zich de Golfclub Bussloo 
20. Op driesprong linksaf, Breuninkhofweg 

• Rechts bevindt zich de fraai verbouwde boerderij 
‘Hof van Bussloo’ hierin is een eethuis 
gevestigd, tevens terras. 

(invoegen camping Kampeerhoeve Bussloo, uitrit 
rechtsaf, eindeweg linksaf Kneuterstraat à 21) 

21. Einde weg rechtsaf, Kneuterstraat die overgaat in de 
Soerhuislaan à links aanhouden eenrichtingsweg in 

22. Einde weg linksaf en gelijktijdig weer rechtsaf, 
Marsstraat 
• Rechts ziet u Huize ‘de Poll’ van het gelijknamige 

landgoed. Het landgoed strekt zich – bijna 900 
hectare groot – uit langs de IJssel tussen Wilp en 
Voorst en telt veertien grote hoeves en bijna 
even zoveel kleine boerderijtjes 

23. Eerste weg rechtsaf, Houtwalstraat welke overgaat 
in de Nijenbeekseweg. 

• In de hoek van de Marsstraat en Houtwalstraat 
bevindt zich een gedenkteken van de Oversteek 
van de geallieerde troepen in 1945 bij de zitbank 
boven op de dijk 

• U fiets nu langs de IJssel en links in de verte ziet 
u de restanten van Kasteel Nijenbeek, welke ook 
behoort tot Landgoed de Poll. 
http://www.denijenbeek.nl 

24. Nadat u de dijk weer bent overgestoken gaan we na  
ca. 400 meter linksaf, De Halmen in 
(Invoegen camping ‘de Adelaar’, vanaf camping 
rechts, dan 1e zandweg rechts ‘De Halmen’, en dan 
weer rechtsaf de zandweg in van punt 25) 

25. Eerste zandweg linksaf (doodlopende weg) à 
fietspad (Eneco/Hanze route) 

26. Weg /fietspad vervolgen over de dijk 
• Voordat u de dijk weer moet verlaten ziet u 

rechts het gemaal ‘ Baron van der Felsz’. Dit 
gemaal pompt bij hoge rivierstanden het teveel 
aan water weg uit de Voorsterbeek (gebied tot 
aan Loenen) en de Oude IJssel (gebied ronde 
Empe en Tonden) en loost op de IJssel. De 4 
pompen kunnen per uur 43.000m3 verplaatsen 

27. Bij gemaal rechtsaf, dan eerste dijkafrit rechtsaf. Na 
passeren beek linksaf Voorsterklei (niet de weg naar 
de boerderij nemen) 

28. Eerste weg rechtsaf, weg volgen tot aan de 
Voorsterkerk 
• Links de Oude Openbare School (thans 

dorpshuis) en daarnaast ‘ De Keizershof’ 18e-

eeuwse boerderij met hoge puntgevel waarin 
vlechtingen en vensters met schuiframen en 
luiken. Stal onder rieten wolfdak 

• Links de Dorpskerk. Blijkens het afschrift van 
Caesarius stond er in het jaar 893 een kerk in 
Voorst. Deze kerk is één van de oudste van alle 
Oost-Veluwse kerken. Mogelijk al gesticht in de 
8e eeuw door de abdij van Prüm. Wellicht is het 
eerste kerkje gebouwd van hout. De eerste 
steenbouw had plaats in de 12e eeuw. Omstreeks 
1150 liet de abdij van Prüm, al dan niet op de 
plaats van de oorspronkelijke (houten) kerk een 
stenen kerkgebouw met toren bouwen. Het was 
een Romaanse bouwwerk dat geheel werd 
opgetrokken in tufsteen. 

29. Na de kerk linksaf 
• Aan de linkerzijde ziet u het door een 

beukenhaag omgeven huis ‘ De Bongerd’ welke 
in de tweede helft van de 18e eeuw werd 
gebouwd. Vanaf 1921 exploiteerde een 
predikantszoon er een kwekerij met warenhuizen 
en een ketelhuis. De Pijp van dit ketelhuis is 
sinds 1974 een nestplaats voor ooievaars. 

30. Eerste weg rechtsaf, Schoolstraat 
31. Voorrangsweg oversteken, Enkweg 
32. U rijdt nu weer op de Enkweg en na 500 meter het 

eindpunt Molen de Zwaan 

Fietsroute door de omgeving van Voorst  -   25 km 

Molen De Zwaan, Enkweg 44 - 7383 CX Voorst - contact@molendezwaan.nl 


