
Restaurant De Korenmolen
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Route-impressie:
De route is ongeveer 10 km. lang en is beschreven volgens een 
looprichting met de wijzers van de klok mee. U wandelt in eer-
ste instantie ca. 2,2 km. langs het kanaal en over de Broeksweg. 
Daarna komt u bij punt 2 voor het eerst de Loenense Beek te-
gen. De totale route, zonder de verlengingen, is ca. 10 km. De 
duur van de wandeling is circa 3 uur, gemeten met een tempo 
van ca. 4 km/u en met een pauze van 15 minuten. De extra rou-
te door het kasteelpark en de sprengkoppen van de Strobroekse 
Molenbeek bedraagt 1,5 km. Ook kan deze route worden inge-
kort tot 6 km. door      te volgen in plaats van     . Veel plezier! 

Rolstoelen                                                                                                                                            
De route is voor het grootste deel ongeschikt voor gebruik van 
een rolstoel. Niet alleen de klinkerpaden zijn lastig, ook is er 
behoorlijk veel verkeer langs de openbare weg en worden de 
fietspaden druk befietst. Wel kunt u vanaf de Middelste Molen 
zowel links als rechts het fietspad langs het kanaal bereiden. 
Let wel goed op de vele fietsers. 

Deze bekenroute begint en eindigt bij de Middelste Molen aan 
het Apeldoorns Kanaal. De molen wordt hier al eeuwen aange-

dreven door de Loenense Beek. De beek is soms niet bereikbaar, 
waardoor de route de openbare weg volgt. De beek stroomt mid-

den door Loenen. Noordelijk van Loenen volgt u de 
Strobroekse Molenbeek, die een meer natuurlijke route volgt. 
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Meer achtergronden. 
Op onze website www.bekenstichting.nl vindt u uitgebreide 
informatie over de beek en de (voormalige) molenplaatsen. 
Hier vindt u ook een link naar de BekenAtlasVeluwe (BAV) 
met overzichtelijke kaarten en details. 

Start- en eindpunt   
Papierfabriek de Middelste Molen, 
Kanaal Zuid 497, 7371 GL Loenen.
Tel: 055 5052911,  www.demiddelstemolen.nl
 
Openbaar vervoer
Bushalte Bruisbeek, lijn 43 van/naar station Apeldoorn of 
station Dieren. 
  
Horeca onderweg
Bezoekerscentrum De Middelste Molen, 
Kanaal Zuid 497, 7371 GL Loenen,  www.demiddelstemolen.nl

Bron van Smaak bij Kieveen,  
Hoofdweg 92,  7371 AK Loenen,  www.bronvansmaak.com

Hotel restaurant De Loenermark,  
Eerbeekseweg 4, 7371 CG Loenen,  www.loenermark.nl

Theeschenkerij Verdandi, 
Vrijenbergweg 24a,  7371 AA Loenen
www.deseizoenen.org/verdandi/onze-zorg/werkgebieden/thee-
schenkerij

Het Landgoed van Kasteel Ter Horst ligt midden in het bekenstelsel.

kasteel Ter horst
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De Bekenstichting
Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken
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Steun de Bekenstichting! 
U kunt donateur worden vanaf €20,- per jaar. 

www.sprengenbeken.nl
Route samengesteld door Rob Wolfs.

Sprengkop Strobroekse Molenbeek
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Een rondleiding in de papierfabriek van de Middelste Molen mag 
u niet missen. De vrijwilligers kunnen u alles vertellen over de 
historie of de imposante (stoom)machinerie in de molen. 
U kunt diverse toepassingen zien van de huidige papierproduc-
tie. Het zijn vooral kunstenaars die dol zijn op het fraaie handge-
schepte papier. In het moderne en bijzondere infocentrum kunt 
u een papierpakket kopen, maar ook iets nuttigen. 

De wandeling in deze folder is speciaal samengesteld en beschre-
ven door Rob Wolfs. Voor meer informatie over de geschiedenis 
van de beken is de (enigszins gedateerde) wandelgids uit 2006 ‘te 
voet langs stromende water op de Veluwe, deel 2’ een goed uitgangs-
punt. Met name de Loenense bekenroute en de Vrijenbergspreng 
-route. Daarnaast is het boek ‘Veluwse beken en sprengen. Een uniek 
landschap’, uitgegeven bij Matrijs in 2007 een belangrijke bron. 
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