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Wandelroute ‘Cannenburghergat’ (10 km door het bos)

Startpunt:
Rij vanuit Vaassen naar de Elspeterweg.
Aan het einde van de Elspeterweg (aan de rechterkant) is een parkeerplaats, net voor de 
Enkhoutweg. De wandelroute begint bij deze parkeerplaats.

De Wandelroute:

1. Ga vanaf de parkeerplaats rechtsaf de Elspeterweg op, neem na de slagboom (waar 
‘Enkhout’ op staat) het derde bospad rechts. Dit is de C-weg, aan de rechterkant van 
dit bospad staat een betonnen paaltje met een C erop.

2. Wandel rechtdoor op de C-weg en neem het tweede bospad links.
3. Ga aan het eind van dit bospad rechts. Wandel rechtdoor, aan de rechterkant van dit 

bospad kom je een bankje tegen met uitzicht over het Cannenburghergat.
4. Wandel bij het bankje naar beneden, met de bocht mee naar rechts en ga bij de 

eerste kruising linksaf. Wandel rechtdoor tot je bij de 5-sprong komt.
5. Ga bij de 5-sprong links af en neem het eerste bospad links.
6. Wandel rechtdoor totdat je weer bij de Elspeterweg (verharde weg) bent.
7. Steek de Elspeterweg over en neem bij de splitsing van de weg het linker pad en ga 

aan het eind van dit bospad links.
8. Ga bij het 5e pad links (Enkhoutweg), dit is een wat breder grindpad. Je kunt de weg 

herkennen aan het ruiterpad dat langs deze weg loopt. Aan de overkant van de weg 
staan paaltjes met een ruiter erop. Ga hier linksaf.

9. Wandel door tot de verharde weg en aan de rechterkant zie je de parkeerplaats weer 
waar de wandelroute is begonnen.

Dit is een wandelroute van Gasthuis Pension Via Quidam in Vaassen: www.viaquidam.nl.
U loopt deze route op eigen risico.
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