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Staande bij het gemaal ‘De Nijenbeek’ ziet u rechts hoeve ‘De 
Middelbeek’. Na hoeve ‘De Adelaar’ was ‘De Middelbeek’ op 
de Voorsterklei de volgende boerderij die in 1834 werd aange-
kocht door mr. H.J. Thooft. ‘De Middelbeek’ werd al genoemd 
in 1537. Momenteel exploiteert de familie Frederiks op deze 
oude plek een landbouwbedrijf  en een Bed & Breakfast.

Fiets over de dijk richting Zutphen. Na ongeveer 1,5 km komt u langs de 
zeer moderne boerderij ‘De Waternap’ (linkerzijde).

Het bedrijf  van de familie Weijers is in het kader van het 
project ‘Dijkverlegging Voorsterklei’ verplaatst naar een spe-
ciaal daarvoor aangelegde terp. De locatie waar de oorspron-
kelijke boerderij heeft gestaan is nog duidelijk herkenbaar en 
gemarkeerd met een aantal bomen.

Doorfietsend over de dijk komt u bij het meest zuidoostelijke puntje van 
Beekzicht. Deze locatie heet het Gelders Hoofd. Vanaf  hier heeft u een mooi 
uitzicht op de IJssel en de stad Zutphen.Vanaf  het Gelders Hoofd gaat u 
rechtsaf  de dijk af  de IJsselstraat op tot u bij de Hoenweg uitkomt.

1515      ‘De Waternap’       ‘De Waternap’ 

1616      Het Gelders Hoofd      Het Gelders Hoofd
Hoofd is een ander woord voor krib, een korte dam in de 
rivierbedding. Het Gelders Hoofd is ontstaan rond 1400 na de 
kanalisering van de IJssel bij Zutphen door afsluiting van de 
meander richting Empe. Deze meander heet nu de oude IJssel. 
 
Vanaf  de Hoenweg gaat u rechtsaf. 

Een groot deel van de Voorsterklei en de uiterwaarden maakt 
deel uit van landgoed Beekzicht. De dijkverlegging in het om-
vangrijke project ‘Ruimte voor de Rivier’ betekende een forse 
ingreep in het kleinschalige, historische cultuur- en natuurrijke 
landschap. Na de dijkverlegging is een nieuw, grootschalig land-
schap ontstaan met ruimte voor landbouw en natuur, die beide 
ten dienste staan van het waterbeheer van de IJssel.

1414      Ruimte voor de rivier en De Nijenbeek       Ruimte voor de rivier en De Nijenbeek 
Dit is een van de oudste en dikste inheemse Zwarte populieren 
van ons land. In 2020 had de boom een omtrek van 530 centi-
meter en was hij 26 meter hoog. De laatste jaren is hij wat min-
der vitaal. De opvolger en nazaat staat er inmiddels al naast.

Fiets door richting de kerk. Iets voordat u bij de kerk bent, ziet u aan de 
linkerzijde een forse meidoornhaag.

1818      De grote populier      De grote populier

De naam van deze hoeve werd al vermeld in 1326. De huidi-
ge boerderij is in 1882 herbouwd en vanaf  die tijd wordt de 
boerderij ‘Groot Oerink’ genoemd. Zowel de boerderij als de 
schuur zijn versierd met decoratieve windveren (daklijsten). De 
boerderij is een rijksmonument en eigendom van de familie 
Kloosterboer.  Aan de overzijde ligt de kerk van Voorst. In het 
jaar 893 stond hier al een (vermoedelijk houten) kerk. De kerk 
is mogelijk gesticht door de abdij van Prüm. 

Ga rechtsaf  de Wilhelminaweg in richting Rijksstraatweg en dan weer 
rechtsaf  het dorp uit, rij over het fietspad door tot aan boerderijcamping 
‘De Adelaar’.

Boerderij ‘De Adelaar’ heette oorspronkelijk ‘Nattelt’ of  
‘Natelt’, dat verwijst naar een drassig terrein. Het bijzonde-
re voorhuis met Gelderse topgevel werd gebouwd in 1609. 
‘De Adelaar’ wordt al vanaf  1881 bewoond door de familie 
Smeenk. Bij de boerderij is een SVR-camping. In 2003 was ‘De 
Adelaar’ boerderij van het jaar. Op deze plek bent u terugge-
keerd bij de oorsprong van het Landgoed.

Wij hopen dat u op deze fietsroute genoten heeft van al het moois dat 
landgoed Beekzicht te bieden heeft. Wilt u meer te weten komen over het 
Landgoed? Bezoek dan landgoedbeekzicht.nl, word abonnee op de gratis 
nieuwsbrief  en volg het Landgoed op Facebook.

Deze fietsroute is een uitgave van landgoed Beekzicht © 2020 | Met grote dank aan de 
Oudheidkundige Vereniging Voorst.

2121      De kerk en boerderij ‘Groot Oerink’      De kerk en boerderij ‘Groot Oerink’

2222       ‘De Adelaar’     ‘De Adelaar’

Bij archeologisch onderzoek voor het graven van de zijarm 
van de Voorsterbeek werden muurresten gevonden. Binnen de 
muren van het molengebouw was een bakstenen vloer aan-
wezig met in het midden een molensteen. Aan de zuidzijde 
werd ook nog een bakstenen kademuur blootgelegd. Tussen 
deze kademuur en het molengebouw lag de molengoot waarin 
waarschijnlijk de molenraderen hebben gedraaid. De laatste 
molenaar was Geurt van Neck. De molen is tot het begin van 
de vorige eeuw in gebruik geweest.

Fiets door over het fietspad tot aan het gemaal Middelbeek. Links en rechts 
heeft u uitzicht over een zeer fraai landschap met knotwilgen en hagen.

Aan de linkerzijde ziet u de landerijen van landgoed De Poll, 
aan de rechterzijde van landgoed Beekzicht. Mooi verschil 
is dat op De Poll voornamelijk welige struweelhagen te zien 
zijn. Deze stonden destijds in de ruigere uiterwaarden. Op 
Beekzicht ziet u de traditioneel strak geschoren heggen in het 
cultuurlandschap.

1212      De watermolen van Voorst      De watermolen van Voorst

1313      Landschap met heggen en hagen      Landschap met heggen en hagen

In de tweede scherpe bocht op de Hoenweg heeft u rechts zicht 
op boerderij ‘Welgelegen’, de grootste boerderij op Beekzicht 
en ooit het hart van het landbouwbedrijf  Beekzicht. De boer-
derij wordt nu bewoond door de familie Lankhorst, die hier 
een melkveebedrijf  runt.

Fiets door tot aan de kruising Hoenweg-Voorsterklei, ga hier linksaf  
richting de kerk van Voorst.

1717      ‘Welgelegen’ en de knotwilgen       ‘Welgelegen’ en de knotwilgen 

Deze zeer oude heg wordt vanaf  2020 weer in ere hersteld 
door er een vlechtheg van te maken. De takken worden dan 
dusdanig in elkaar gevlochten dat een ondoordringbare afschei-
ding ontstaat; de voorloper van het prikkeldraad.

1919      De vlechtheg      De vlechtheg

Aan de linkerzijde voor de kerk ligt de mooie ‘Kerkenpad’ wan-
delroute van 5 km. Wellicht nog een wandeluitje of  een goede 
reden nog eens terug te komen naar Beekzicht en Voorst. Ker-
kenpaden werden in vroeger tijden gebruikt door de kerkgan-
gers, zodat zij vanuit de boerderijen over de landbouwgronden 
zonder omwegen naar de kerk konden lopen. 

2020      Het Kerkenpad      Het Kerkenpad
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Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van 
landgoed Beekzicht is deze uitgebreide fietsroute 

samengesteld. De fietstocht brengt u langs de mooiste 
en meest idyllische plekken op het Landgoed. De route  

duurt zo’n twee tot drie uur inclusief  de korte stops. 
Veel plezier toegewenst.



De Beekzichter Fietsroute start bij het Tolhuisje voor het park 
van landgoed Beekzicht. Op deze locatie heeft destijds ook 
het hoofdhuis gestaan. Het huis is in 1940 gesloopt, omdat de 
toenmalige eigenaar jhr. F.H.N. Bosch van Rosenthal niet wilde 
dat de Duitsers het zouden bezetten. 

Tot 1900 werd er tol geheven bij het Tolhuis aan de verharde 
Rijksstraatweg Zutphen-Apeldoorn. Dit tolhuisje is gebouwd in 
1824. Nu is het een rijksmonument. Het werd in 1901 aange-
kocht door landgoed Beekzicht. In 2018 is het gerestaureerd en 
aangepast aan de gemakken van deze tijd.

Fiets over de parallelweg richting Voorst (Beekzichtweg). Iets voor 
Machinehandel Bruntink ziet u een wit hek en twee schuren: de grote 
schuur ‘Java’ links en rechts een kleine schuur ‘Klein Java’, van oudsher de 
wagenloods van het Landgoed. ‘Klein Java’ is nu het beheerkantoor van het 
Landgoed. U volgt de weg met een bocht naar rechts richting Boerderij-
winkel ‘De Kolke’.

‘De Kolke’ of  ‘Kolkink’ aan de Klarenbeekseweg werd door 
landgoed Beekzicht aangekocht in 1894. Het erf  werd al 
genoemd in 1601. Er is een boerderijwinkel waar u heerlijke 
streekproducten kunt kopen en er zijn camperplekken te huur. 
Het geheel wordt gerund door de familie Wassink. Een bijzon-
derheid is dat er cranberries geteeld worden op ‘De Kolke’.

Fiets door tot aan de Bekenstraat, ga hier rechtsaf  tot u bij de 
Voorsterbeek arriveert.

11      Opstappunt | Park Beekzicht      Opstappunt | Park Beekzicht

De Voorsterbeek ontspringt in de omgeving van Eerbeek en 
komt bij het gemaal (punt 14) in de IJssel uit. De beek mean-
derde vroeger door het landschap. Nu is de beekloop vastge-
legd. Het Waterschap werkt aan een plan om de beek weer een 
vrijere loop te geven met meer ruimte voor de natuur. 

22      ‘De Kolke’      ‘De Kolke’

33      De Voorsterbeek bij de Bekenstraat      De Voorsterbeek bij de Bekenstraat

44      Rabattenbossen en zomereiken      Rabattenbossen en zomereiken

Links en rechts van de Bekenstraat liggen de oude boslocaties 
van Beekzicht. Een deel is aangelegd op zogenaamde rabatten. 
Dit zijn diepe greppels met ruggen, waarop de bomen groeien. 
Eeuwen geleden een must vanwege de zeer natte omstandig-
heden. 

Ga aan het eind van de Bekenstraat linksaf  de Watergatstraat op. Verderop 
passeert u de Kruisallee (met de witte slagboom). Aan de linkerzijde ziet u 
een elektriciteitshuisje en een jonge laan van Amerikaanse eiken.

Aan het einde van deze laan ligt hoeve ‘De Peppelenbosch’. 
Een peppel is een populier. ‘De Peppelenbosch’ werd aange-
kocht door landgoed Beekzicht in 1849. Het landbouwbedrijf  
wordt gerund door de familie Blikman. Het erf  is niet 
toegankelijk.

Fiets een kleine 50 meter verder in westelijke richting, nu is het wellicht 
even tijd voor een korte wandeling naar de grafheuvels en het Gagelven. De 
grafheuvels worden onderhouden door de vrijwilligers van Beekzicht. 

Het Gagelven is in 2016 in zijn oude luister hersteld. Het ven 
heeft jaren te lijden gehad van verdroging. De kern van het 
Gagelven bestaat uit open water met drijvende veenmossen en 
gagel, die wordt verwerkt in het lokale bier ‘Beekzichter Koyt’. 
Dit bier met een knipoog naar het bier uit een ver verleden, 
wordt in Zutphen gebrouwen met graan (gemoute brouwgerst) 
van ‘De Kolke’ en gagel uit het Gagelven. Het bier is te koop 
bij ‘De Kolke’, lokale winkeliers en op Natuurcamping ‘De 
Haverkamp’.

Tijd om weer op de fiets te stappen en terug te fietsen naar de Kruisallee. 
Voorbij de grote witte slagboom links volgt u het fietspad. Voordat u bij de 
volgende slagboom bent aangekomen, ziet u links een perceel grond met jonge 
bomen.

66      Het Gagelven      Het Gagelven

Door de droge en hete zomers is veel fijnspar op Beekzicht en 
in de rest van Nederland aangetast door de letterzetter, een 
klein kevertje. Er worden nu kleinschalige bosverjongingen 
uitgevoerd met spontane verjonging, maar ook worden soorten 
aangeplant die goed tegen klimaatveranderingen kunnen. 

Ga bij de slagboom rechtsaf  het fietspad op en fiets door tot aan de Appen-
seweg. Ga bij de Appenseweg naar rechts. Onderweg ziet u rechts bij punt 
8 een mooi voorbeeld van een voormalig eikenhakhoutbos op rabatten.

Onder u de diepe rabatsloten met daarop eik en els. Voorheen 
werd dit gebruikt als hakhout. Nu heeft dit bijzondere erfgoed 
een zeer kostbaar beheer vanwege de kwetsbare ondergrond en 
het zware hout. In vroeger tijd werd het hakhout iedere 5 tot 
10 jaar gekapt.

U fietst nu op de Appenseweg door het middeleeuwse Buurt-
schap Appen. Dit buurtschap is een zeldzaam fraai overblijfsel 
van een middeleeuws boerengehucht, gelegen op een dekzand-
rug aan de rand van de overstromingsvlakte van de toen nog 
grillige Voorsterbeek. 

Houd bij de driesprong links aan en vervolg de Appenseweg. Na ongeveer  
200 meter ziet u aan de rechterzijde de hoeve ‘Groot Hissink’. Fiets even 
heen en weer naar het achtererf  om deze mooie boerderij te bewonderen. 

De basis voor landgoed Beekzicht werd gelegd in 1820, toen mr. Hendrik 
Jan Thooft de havezate ‘De Adelaar’ en de daaromheen liggende land-
bouwgronden aankocht. Anno 2020 strekt het Landgoed zich met ruim 
500 hectare uit van het Appense Veld tot aan de IJssel. Kenmerk van 
het Landgoed is de langgerekte ligging langs de Voorsterbeek, die als een 
blauwe ader door het Landgoed loopt.
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55      ‘De Peppelenbosch’ en de grafheuvels      ‘De Peppelenbosch’ en de grafheuvels 77      Klimaatbos      Klimaatbos

88      Eikenhakhout      Eikenhakhout

99      Buurtschap Appen      Buurtschap Appen

In 1939 werd boerderij Groot Hissink aan de Watergatstraat 
aangekocht door  landgoed Beekzicht. De boerderij wordt nu 
bewoond door de derde generatie van de familie Pardijs. Op 
het erf  staat een mooie oude veldschuur(oorspronkelijk een 
schaapskooi) die anno 2020 op fraaie wijze is gerestaureerd.

Fiets langs boerderij ‘De Zonnegaard’ en ga aan het eind naar rechts of  sla 
nog even linksaf  voor iets lekkers bij bakkerij Bril (zondag gesloten). Rechts 
ziet u door het bos een grote waterplas: het Juffersgat of  de Mulderskolk. 

Het Juffersgat staat symbool voor het geweld van IJssel en 
Voorsterbeek. Herhaaldelijk spoelden hier dijken en grote brok-
ken dekzandrug weg. Daarbij vormde het water weidse, diepe 
kolken. De naam Juffersgat moet verband houden met een 
oud volksverhaal dat rept over een witte vrouwengestalte met 
vurige ogen, uitgedost in witte wapperende kleding. De naam 
Mulderskolk doet vermoeden dat het water van de Voorster-
beek hier opgevangen kon worden om de watermolen tijdens 
drogere perioden van water te voorzien.

Steek voor de Voorsterbeek de weg over en ga de grindweg op (de Halmen). 
Houd rechts aan tot u op een dijk met fietspad uitkomt. Ga na 200 meter 
rechtsaf  bij het bord ‘Doodlopende weg behalve voor fietsers’. Na ongeveer 
150 meter aan de rechterzijde aan de overkant van de beek heeft in het 
verleden de watermolen van Voorst gestaan.

1010      ‘Groot Hissink’      ‘Groot Hissink’

1111       Het Juffersgat of  de Mulderskolk     Het Juffersgat of  de Mulderskolk
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