
van dat grasland (en sloot) RA; leuk paadje 
strak langs dat grasland, daarna gaat u ver-
der over de naastliggende bosweg. 
 
4. Aan het einde LA (Koeweg, ga hier even 
naar rechts voor de horeca met daarachter, 
bij het terrasje daarvan, een bijzonder fraai 
watermolentje; de moeite van het bekijken 
waard!). Na 200m Koeweg, direct op de 
kruising na het (openstaande) witte hek, bij 
lantaarnpaal 2 LA; bosrandpad met rechts 
grasland onder hoogspanning. Eenmaal in 
het bos, direct na een ruime rechterbocht 
RA; een smal voetpaadje langs wederom 
rechts grasland onder hoogspanning. Voor 
het hek LA en RD richting woonwijk. Daar 
aangekomen RD (Mulderskamp). Aan het 
einde RA en aan het einde van die weg LA 
(Eijerdijk). Na huisnr 37 RA; voetpad langs 
fietspad en weg (Roseboomspoor). Een 
flink eind verderop op de ruime 5-sprong LA 
(Stadslaan, richting Centrum). Na de brede 
singelbrug RD! (3e Walsteeg). Kruising met 
winkelstraat RA (Kerkstraat). Voor de kerk 
LA (Kruisstraat) en na de stadspoort bent u 
vlot bij de bushalte, u weet het vast nog wel. 
(Na die stadspoort kunt u LA-gaand nog een 
leuk wandelingetje over de stadswal maken, 
u komt dan langs een prachtige molen!)  

LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor 
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345 

Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje! 
Genoemde afstanden zijn bij benadering 

 

1. Loop naar het verkeerspleintje en ga bij 
Aw4653 RA richting en naar het Centrum 
(Geldersedijk, Dijkpoort, Kruisstraat). 
Op het plein (Markt), direct na de kerk LA 
(Kerkplein). Aan het einde, voor huisnr 16 
(De Franse School) RA; klinkerpad. Voor 
Het Hoge Huis LA en op de hoek van de 
stadsmuur RA; wandelpad strak daarlangs. 
Na het rechterbochtje (met kikkerorkest) LA, 
brugje over en weer LA. De Nieuweweg 
oversteken, aan de overkant LA en na 
huisnr 5 schuin RA naar beneden. Direct na 
de ophaalbrug RA; een dijkpad welke u 1km 
blijft volgen. Waar dit een grasweg wordt RA 
de brug over. Voor u ziet u een grote stuw 
waar u RA overheen moet, dus loop daar 
even met wat bochtjes omheen om erop te 
komen. Direct na de laatste leuning LA en 
het betontrapje af; wandelpad met links een 
watergang en rechts bos (Algemene Veen). 
Negeer een rechterzijpaadje en ga aan het 
einde (een T-kruisinkje voor een open plek) 
LA en wat verderop bent u weer langs dat 
water. Na ruim 300m het 1e (stijgende) pad 
RA. Na een rechterzijpad (welke u negeert)
wordt dit een bomenrijk dijkje. Na de witte 
slagboom op het asfaltwegje LA en gelijk RA 
(Astraweg). Na Tennispark Hattem wordt dit 
een bosrandpad. Kruising asfaltpad LA en 
blijf dit fietspad nu 1km volgen.  
 
2. Op de 3e kruising (daar ziet u links een 
enorme opslaghal) RA en blijf aan de rech-
terkant. 30m voor de drukke weg RA, bij de 
bushalte LA die weg oversteken en via het 
Arfman hekwerk (met klaphekje) het bos in 
(Flip-Hul); brede (dubbele) boslaan, verder-
op gaat deze wat stijgen. Na bijna één km 
op de 1e boswegenkruising (u ziet daar een 
kleine kapvlakte) RA, dan links die kapvlakte 
en rechts een naalbomenbos. Na bijn 200m 
aan het einde LA. Aan het einde van die 
bosweg, voor een hoog gaashek RA. Na 
200m de 1e brede bosweg RA en kort daar-
na het 1e pad een beetje scherp LA; dit pad 
maakt gelijk een paar bochtjes door hoog 
naaldbos. Nog in dat bos op een ronde T-
kruising LA, weer bij dat gaashek schuin 
naar rechts (u passeert de achterkant van 
bordje Flip-Hul) en kort daarna op de halver-
harde weg LA en RD (bordje doodlopende 
weg). Na de slagboom wordt dit een smaller 
pad strak langs een hoog hek en blijf daar-
langs! Na ruim 200m, 30m na de hoge Gas-
uniepaal met oranje band RA, u ziet een 
bankje en steekt een smal paadje RD over; 
grassig karrespoor. Na 200m op het 1e krui-

Hattem: Stadje, uiterwaarden en bossen 
U reist met de bus (of auto) naar halte "Centrum". Raadpleeg OVR-reisinfo! 

 

Na de leuke wandeling door het oude centrum (met stadspoort, gezellig marktplein en stadsmuur met stenen kikkerorkest!) 
wandelt u door de uiterwaarden, over een prachtig dijkpad langs de Wiessenberger Kolk, naar de bossen van het enorme, 
prachtige  Landgoed Flip-Hul. Daar kuiert u niet alleen over prachtige boswegen maar ook grassige karresporen en stille 
bospaadjes naar Landgoed Molecaten dat bol staat van de afwisseling: bossen met diepe sprengen, grazige weides, een 

groot landhuis en een heuse watermolen (met herberg, dus horeca). Door een groenstrook langs de nieuwbouw en door het 
oude centrum via het marktplein wandelt u weer naar de bushalte.    Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl 

 Een serie rondwandelingen van 10 tot ruim 20 km.  Begin- en eindpunt bij hetzelfde busstation of -halte 

Groene       Wissels 12 km Nr 308 

Groene Wissels is een initiatief van Wandeleninbeeld en Wandelzoekpagina                                       Opmerkingen evenals aanvullingen en correcties op de route gaarne melden aan info@wandeleninbeeld.nl 

Bus 

Uw ervaring met deze wandeling middels 
een reactie op wandelzoekpagina.nl of 

een mailtje aan info@wandeleninbeeld.nl 
wordt bijzonder op prijs gesteld! 
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sinkje LA; smal pad met geel paaltje; wat 
verderop wordt dit een dalend wat hol pad 
met daarna een kruising waarop u RD gaat. 
Aan het einde op het fietspad RA en blijf dit 
een poosje volgen.  
 
3. Bij Ap62835 LA, de weg (denk aan de 
gevaarlijke, onoverzichtelijk bochten!) 
oversteken en na 30m fietspad schuin RA; 
halfverharde weg met rood/blauw brand-
kraanpaaltje en links van u dat fietspad. 
Na ruim 300m kruising bij wit hek en hoek 
grasland RD (Landgoed Molecaten). Na 
ruim 100m (u wandelt daar, na het grasland 
rechts van u, weer tussen de bomen) op het 
1e pad LA (loop er niet aan voorbij, want het 
fietspad ligt ertussen waardoor dat pad 
moeilijk te zien is). Dit pad gaat licht stijgen 
en ga op het 1e pad RA; na een flauw rech-
terbochtje een recht pad door hoog naald-
bos. Aan het einde, voor een wal met draad-
hek LA en op de hoek van dat hek (dus het 
1e pad) RA; dit pad stijgt en maakt bij een 
grote markante beuk en diepe sprengkop 
een rechterbocht. Loop dit pad (met onder-
weg nog een fraaie sprengkop) van nu nog 
ruim 500m helemaal uit; dus blijf langs dat 
hek, daarna wordt het even een hol pad. 
Aan het einde op de brede halfverharde 
bosweg LA en gelijk RA; beukenlaan met 
wat verderop rechts een groot grasland. 
15m! voor het einde, dus exact op de hoek 

http://www.9292.nl/
http://www.nlwandel.nl
http://www.nlwandel.nl
http://www.wandelzoekpagina.nl
mailto:%20info@wandeleninbeeld.nl
http://www.wandelzoekpagina.nl
mailto:info@wandeleninbeeld.nl

