Fiets Route 38 kilometer

Papier-Hier
in Eerbeek

Langs het erfgoed van papier en karton

visitbrummen-eerbeek.nl

51
58

Papier-Hier
in Eerbeek
28

57

88
EERBEEK 63

87

Scan de
QR-reade
app en b
direct op

Route via gratis app route.nl
te downloaden.
Route.nl, nummer 747849

56

Deze fietsroute leidt je langs het erfgoed van de papierfabricage in Eerbeek en omgeving.
M een historische
Onderweg tref je een historische watermolen aangedreven door een waterrad.
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Rond 1750 telde de Veluwe bijna 200 papiermolens. De aandrijving van de molens vereiste
stromend water. De fabricage van wit papier vereiste helder water. De Veluwe had het allebei !
Al snel was het witte papier uit Eerbeek een gewild product om boeken te drukken en waren te
verpakken. In de Gouden Eeuw kwam de handel tot grote bloei. Nog steeds is Eerbeek een
belangrijk centrum van de Europese papierindustrie. Meerdere Eerbeekse fabrieken zijn
toonaangevend in de concurrerende en internationale markt van papier en karton.

Routebeschrijving
Fietsknooppunten: Oliemolen 88 63
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Start en eindpunt: Watermolen De Oliemolen, Kanaalweg 3, Eerbeek. Gratis parkeren.
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Kringloop Papier

 Oud papier oplossen in water  Vezels 
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Bijzonderheden
1

Watermolen De Oliemolen

Het molenaarsambacht staat op de UNESCO lijst van
Immaterieel Erfgoed en is te zien in De Oliemolen.
De molenaar bedient de enige nog werkende
bovenslag watermolen van Nederland en slaat olie
uit lijnzaad. Het waterrad brengt de molenstenen in
beweging. Demonstraties zijn elke zaterdag van
11.00 tot 17.00 uur van april tot en met oktober.
Groepen zijn het hele jaar welkom, op afspraak.
Meer informatie: dekorenmolen.com
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Centrum Eerbeek

Eerbeek is een actief dorp aan de Veluwe. Een ideale
verblijfplaats om over de Veluwe te wandelen en te
fietsen. En ook door het achterland tot aan de IJssel
en langs ‘rijke huizen’ van Brummen. De
Hanzesteden Zutphen, Deventer en Doesburg zijn
dichtbij. Net als museum Kröller Müller, museum
More en Paleis ‘t Loo. De lokale evenementen
kalender tref je op vvveerbeek.nl.
Bij fietsknooppunt 63 , op het Stuijvenburchplein,
wordt de papierschepper geëerd met een beeldengroep. Op het plein kun je ook eten, drinken en
winkelen.

3

VSM Stoomtrein Station

Laat je vervoeren met de VSM stoomtrein over de
Koningslijn. De trein is klaar voor vertrek als de
stoker de kolen op het vuur heeft geschept en de
machinist een langgerekte fluit luidt. De stoomlocomotief komt in beweging door de ketel, die de
stoom levert en door de stangen, die de wielen
aandrijven. Het stoomtrein station van Eerbeek ligt
midden in de dorpskern. Van daaruit kun je een
wandeling van 2,5 km maken door het centrum en
langs het historische Huis te Eerbeek. De stoomtrein
rijdt alle zondagen van april tot en met oktober en
in alle vakanties. Meer informatie: stoomtrein.org.
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Eerbeekse beek

Vanaf de Veluwe lopen verschillende beken naar
Eerbeek, Hall en hun achterland. De oorsprong is
een spreng, een gat gegraven in een helling van een
heuvel met voldoende waterdruk. Vanuit dit gat, de
sprengekop, stroomt het bronwater via aangelegde
beken naar de bestemming. Bestemmingen waren
de watermolens, het Apeldoorns Kanaal en de
grachten en fonteinen bij kastelen en
buitenplaatsen in de buurt. Meer informatie:
sprengenbeken.nl/eerbeekse-beken/

 Papierpulp  Pulp verdelen over zeef  Ontwateren  Persen  Drogen
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Nationaal Park De Veluwezoom

In 1930 werd Nationaal Park de Veluwezoom, aan de
zuidoost zijde van de Veluwe, uitgeroepen tot het
eerste nationale park van Nederland. Met 5000
hectare is het een van de grootste aaneengesloten
natuurgebieden in Nederland.
In het heuvelachtige natuurgebied kun je dwalen over
heidevelden, zandverstuivingen en korstmossteppen

en door oneindige bossen. Je kunt oog in oog komen
te staan met de Veluwe Big Five: vossen, dassen,
reeën, wilde zwijnen en edelherten. Maar ook met
IJslandse paarden, Schotse hooglanders en schapen.
Zo maar los in het gebied. Op de grond tref je vele
planten en insecten. In de lucht vliegen wel 310
soorten vogels. Bijzonder zijn de raaf, de
nachtzwaluw en de zwarte specht.

Snijden  Kopen  Gebruiken  Weggooien  Inzamelen oud papier

Wandeling bij fietsroute
Extra wandeling naar de sprengenkoppen van
Eerbeek. Parkeer je fiets bij het Dieperink
bruggetje. Dit is op de Boshofweg, een eindje
na Bungalowpark Coldenhove, in een haakse
bocht bij de ingang van Camping Coldenhove.
Loop links van de Eerbeekse Beek het bospad
op, aan de kant van de rustbank. Bij het Hans
Wensinkbruggetje loop je rechtdoor tot de
sprengkop, daar schuin rechtsaf slaan en
doorlopen tot de tweede sprengkop, steeds
rechts aanhouden. Bij de loodrechte kruising
van twee paden ga je rechtsaf. Je loopt langs
het hek en hoog langs de beek weer terug naar
het Hans Wensinkbruggetje. Ga daar rechtdoor
tot het terrein van Camping Coldenhove. Ga
door het hek en loop nog 200 door en je bent
terug bij het begin. Totaal 2,5 kilometer.
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Apeldoorns Kanaal

Koning der Nederlanden Willem I (1772-1843) vond
dat er een vaarweg moest komen vanaf de IJssel bij
Hattem naar Apeldoorn, “Goed voor de werkgelegen
heid”. Alleen al het graven van het kanaal verschafte
vele arbeiders werk. Het kanaal is immers gegraven
met de schop, zonder machines. Later is het kanaal
verlengd van Apeldoorn naar Dieren, en stroomt het
tussen Eerbeek en Brummen en Hall. In 1868 was het
hele traject klaar. In 1972 is het gesloten voor
scheepvaart. Nu is het Apeldoorns Kanaal geliefd bij
vissers, roeiers en fietsers. In de winter zorgt het
kanaal voor prachtig natuurijs, lekker een paar
kilometer rechtdoor schaatsen!

Historische papierfabriek
de Middelste Molen
8
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Loenense Waterval en Vrijenbergspreng

De waterval wordt gevoed door de Vrijenberger
spreng die 3,5 km verderop ontspringt. De waterloop
is in 1869 gegraven om het net opengestelde
Apeldoorns kanaal van voldoende water te voorzien,
zodat scheepvaart mogelijk was. Vanaf de oorsprong
van de Vrijenberger spreng tot aan de monding in het
Apeldoorns kanaal is de beek ongeveer 6,5 km lang
met een verval van ruim 15 meter. Daarmee is de
Loenense Waterval de hoogste van Nederland!

Dit is de enige papierfabriek in Nederland die papier
produceert op waterkracht en stoom. In moderne
papierfabrieken rollen de machines ongeveer 1.000
meter papier per minuut uit. De Middelste Molen,
anno 1622, produceert ongeveer 5 meter papier per
minuut.
Dit was al een enorme vooruitgang ten opzichte van
de papiermolens, omdat er ook productie was in de
maanden dat er te weinig stromend water was in de
8

Papierschepperij Het Oude Klooster geeft
demonstraties Papier Scheppen op locatie.
Denk aan markten, scholen en
dagbestedingscentra. Meer informatie:
het-oude-klooster.nl
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Molenplaats De Haer

Het hoge bakstenen gebouw is omgebouwd tot
woonhuis. Bij de inrit liggen stenen uit de kollergang.
Het water van de Voorstondense Beek is gebruikt voor
de waterpartijen van Huis Voorstonden iets verderop
(Voorsterweg 139 Brummen).
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Landgoed Huis te Eerbeek

De Oliemolen ligt naast Huis te Eerbeek. In 1895
kopen prof. dr. Max Weber en zijn vrouw dr. Anna
Weber-van Bosse het landgoed Huis te Eerbeek.
De zoölogen zijn beroemd van hun Siboga Expeditie
in 1900.
Het landhuis was een exotisch oord toen de Webers
hun intrek namen. Max Weber nam van over de hele
wereld bomen mee en gaf ze een nieuwe stek op
het landgoed. Tropische planten kregen een plek in
de serre. De kasuaris, een grote loopvogel, maakte
dagelijks zijn rondje door de tuin en leefde samen
met de aap en de civetkat. Maak gerust een
wandeling over het landgoed en kijk of je exotische
bomen herkent. Eten en drinken kan bij grandcafé
De Korenmolen en hotel Huis te Eerbeek.

Coldenhove
Het vakantiepark van mijnheer Wolzak, de
papierfabriek van mijnheer Sanders, het
buitenzwembad van mijnheer Huiskamp, de
beek te Eerbeek. Allen dragen de naam
Coldenhove.
De rijke historie voert terug naar het jachtslot
Koldenhave, een kasteel gebouwd door de
heren van Gelre nadat zij in 1295 het
jachtrecht hadden verworven op de
Veluwezoom. In 1700 koopt Willem III van
Oranje, Engelse Koning en stadhouder van de
Nederlanden, het kasteel. Er zijn grootse
plannen om het kasteel te verbouwen tot
een lusthof voor gasten van het koningspaar
tijdens jachtpartijen, net als ‘t Loo.
Echter tijdens de verbouwing in 1701
ontstaat een grote brand, die het kasteel
verwoest. Omdat Willem III in 1702 overlijdt
na een val van zijn paard wordt het
verwoeste kasteel niet meer opgebouwd.

9

i Brummen , Marktplein 13/14, 6971 AB Brummen
36, 6961 CW Eerbeek
v isitbrummen-eerbeek.nli Eerbeek,
| v v Stuijvenburchstraat
vbrummen.nl
Visit Brummen Eerbeek, info@visitbrummen-eerbeek.nl

december 2020 | Druk- en zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden

Demonstratie Papier scheppen

