GPS-fietsroute
Almen - Vorden
(29 km)
= overzichtskaart - interessante punten =

1. TOP De Nieuwe Aanleg
Een erg mooie en verzorgde TOP, waar u met een gerust hart uw auto kunt stallen en wat kunt
recreëren bij een van de leukste plekjes langs het Twentekanaal.
2. Brug over de Berkel bij de Velhorst
Alles ademt hier rust, natuurschoon en verleden. Het door de weilanden zigzaggende fietspaadje
naar de Berkel, het bruggetje over het riviertje, het kronkelende smalle fietspad langs een wit
theekoepeltje, dat uitkomt op het rododendronlaantje dat langs landhuis de Velhorst voert. De
Velhorst met een weelderige tuin waarin een kas in oude stijl en een grote witte rondlopende bank
de blikvangers zijn. Deze tuin is iedere donderdag geopend voor publiek.

3. Kienveen

Het Kienveen behoort tot landgoed De Velhorst en ligt in een komvormige laagte met daarin poelen en sloten.
's Winters staat een deel van het Kienveen onder water. Doordat dit gebied zo vochtig is, is het ontsnapt aan
ontginning, waardoor wij nu kunnen genieten van een bijzonder stukje natuur.
4. Het Enzerinck
Landhuis het Enzerinck is in 1835 gebouwd door C. Van Panhuys, toen nog lid van de Tweede Kamer.
Panhuys zou later burgemeester van Vorden worden. Naast het landhuis staat een wat kleiner wit
koetshuis, dat misschien niet de grandeur heeft van het landhuis, maar dat zeker zo mooi is.

Begin deze eeuw heeft Natuurmonumenten het landgoed in oude luister hersteld.
5. Hackforter Molen
De Hackforter Molen is een korenmolen die vanaf de bouw (1851) tot 1960 in het bezit was van de
families Hackfort Van Westerholt.
De gemeente Vorden, die later is opgegaan in de gemeente Bronckhorst, heeft de molen in 1960
overgenomen en gerestaureerd.
Sinds 1999 wordt de molen beheerd door de Stichting Vordense Molens en maalt zo af en toe nog
gerst tot veevoer. Met dank aan de twee vrijwillige molenaars.
6. Oude bakoven
Dit bakoventje staat bij een eind 19e eeuws hallenhuisboerderijtje, dat oorspronkelijk tot het
landgoed Hackfort behoorde.
7. Kasteel Hackfort
Het mooie Kasteel Hackfort is in de 14e eeuw door Gerrit Hackfort gebouwd. Tot 1981 bleef het
kasteel eigendom van de familie Westerholt van Hackfort. In dat jaar overleed namelijk freule Van
Westerholt als laatste telg.
Het landgoed is nagelaten aan de Vereniging Natuurmonumenten onder de voorwaarde dat het
kasteel haar woonbestemming zou behouden.
En zo geschiedde: het kasteel is nu een appartementencomplex.
8. Stuw Besselink
De aanpak van de Berkel tussen Zutphen en Almen is een staaltje van uitstekend water- en
natuurbeheer.
Zo is de Berkel weer in haar oude meanderende glorie hersteld. En om de stuw Besselink te
omzeilen is er een voor vissen een passeerbare, trapsgewijze omleiding gemaakt.
Deze omleiding stroomt om boerderij Besselink heen. Daarmee werd tevens de gracht, die ooit om
de boerderij lag, weer in ere hersteld!

