
www.vvvepe.nl

Je vindt ons op deze 
social media kanalen

Bezoekadres:
Pastoor Somstraat 6, 8162 AK Epe
Tel 0578-745019 | WhatsApp 06-49283381 Gemeente Epe

100% wildgarantie
op de Veluwe.

Fietsen 
in Epe
De Trein- en Trekschuitroute

circa 23 km

De spoorbaan doorsneed hier de Emsterenk, waar 
al eeuwenlang wordt geboerd. Een paar honderd 
jaar geleden genoot dit gebied bekendheid om 
zijn hopteelt. De hop werd o.a. gebruikt in de acht 
bierbrouwerijen die de gemeente Epe telde: drie in 
Epe, twee in Vaassen, een in Emst, Oene en Wissel.  
Dankzij de goede hop en het zuivere water werd 
het bier zeer gewaardeerd. Als koning Willem I op 
Het Loo was, liet hij voor zijn hofhouding en gasten 
Eper bier aanrukken. 
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Bij knooppunt 76 even van de 
route afwijken is de moeite 
waard. Fiets een stukje richting 
knooppunt 75 en je komt bij 
Daams molen. Bij een herbouw in 
2012 is de bestaande molen even 
opzij gezet, om op een geheel 
nieuwe onderbouw te worden 
terug geplaatst. Zo werd Daams 
weer hoog genoeg om voldoende 
wind te vangen te midden van 
de omliggende bebouwing.  Het 
oude gedeelte is nog altijd in 
gebruik als korenmolen, de nieuwe 
onderbouw herbergt een koffie- en 
theehuis.  Bij het terugfietsen naar 
knooppunt 76 kun je een glimp 
opvangen van het voormalige 
station van Vaassen. 
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De Grote Kerk in het centrum is het oudste 
bouwwerk in de gemeente Epe. De bouwhistorie 
gaat terug tot begin 12e eeuw. In latere eeuwen 
volgde enkele malen een forse uitbreiding. 
De Eper kerk, ooit gewijd aan Sint Martinus, 
was de moederkerk voor de dorpen op de 
Noordoost-Veluwe, van Hattem tot Vaassen, 
waar kleinere kapellen stonden. Daarop duidt 
het moederkruis op het dak: een groot kruis met 
op beide zijarmen een kleiner kruis. Binnen zijn 
muurschilderingen te zien. In de zomermaanden 
zijn er rondleidingen. 

De Trein- en Trekschuitroute

De Trein- en Trekschuitroute voert de fietsers over voormalige belangrijke 
verbindingen. In de tijd dat wegen nog niet of nauwelijks verhard waren 
en paard-en-wagen het enige transportmiddel was, was de aanleg van 
het Apeldoorns Kanaal (1829) en later die van het lokaalspoor (1887) een 
uitkomst. Vervoer van personen en vracht was zo veel gemakkelijker over 
het water en per spoor. Schuit en trein gaven de dorpen op de Noordoost-
Veluwe aansluiting op omliggende steden en regio’s. 

Tot de (vracht)auto schip en trein inhaalde. Wat rest is een verstild kanaal 
en een spoorbaan waar de rails zijn vervangen door fietspad.  Reis mee 
met trekschuit en stoomtrein op hun route door de gemeente Epe.  

Knooppunten:

 A   -  62  -  61  -  86  -  51  -  13  -   B   -  37  -  99  -  78  

 C   -  76  -   D   -  98  -   E   -  64  -  62  -   A

Het Apeldoorns Kanaal 
werd aangelegd 
evenwijdig aan de 
Grift, die al in de 13e 
eeuw werd gegraven 
om het water, dat 
van de hogere 
Veluwe oostwaarts 
afstroomde, op 
te vangen en naar 
het noorden af te 
voeren. Tot voor 
kort was de Grift een 
strak onderhouden 
recht-toe-recht-aan 

kanaaltje, met steile oevers. Dankzij een herinrichting begin deze 
eeuw ontwikkelen de Grift en haar verbrede oevers zich tot een 
natuurrijke zone. 
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De r.k. Martinuskerk vormt de kern van de Oosterhof met 
de pastorie, het koetshuis, de begraafplaats, een oude 
school, het voormalige zusterhuis: stuk voor stuk rijks- of 
gemeentelijke monumenten. Kijk er even rond en proef de 
sfeer van dit historische gebied. 
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Heb je mooie foto’s van je fietsroute? Deel ze met ons via  #epewild

Informatie in deze folder

Informatieborden langs de route
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Notitie
Cirkels graag wat groter, in gedrukte versie niet duidelijk te lezen.Woord knooppunten kan evt weggelaten worden (ivm ruimte besparen).

Aanpassen
Notitie
je ipv fietsers, het gaat in de rest van de tekst ook over je.


