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 Pedaleren en poppenkast 

   Ga eens op de pedalen staan en maak een fraaie fietstocht naar het Poppenspe(e)l-

museum. Of ga te voet en maak een rondje natuur. ‘Van harte welkom!’ roepen de 

hoofdpersonen uit de oud-Hollandse poppenkast – met al hun buitenlandse neven  

en nichten – u bij binnenkomst toe. Jan Klaassen en zijn vrouw Katrijn, de Engelse  

Mr Punch (spreek uit: puntsj, de u bijna als een a), de Italiaanse Pulcinella (spreek  

uit: poeltsjienella) en de uit Frankrijk afkomstige Polichinelle (spreek uit: poliesjie- 

nelle) kunt u bij ons in diverse thema-exposities bewonderen. 

  

Poppenspe(e)lmuseumtocht 

   Aan de IJssel, tussen Deventer en Zwolle, ligt Vorchten – ter hoogte 

van Wijhe, maar aan de overkant van de rivier. Vorchten is een dorp  

dat voor een onverwachte verrassing kan zorgen. Vlak achter de dijk, 

midden tussen de weilanden en boomgaarden, bevindt zich het Poppen-

spe(e)lmuseum. De Gelderse gemeente Heerde, waartoe het dorpje 

Vorchten behoort, is gedeeltelijk omgeven door bossen en heidevelden. 

Het oostelijk gedeelte ligt in de IJsselvallei. Deze omgeving nodigt uit 

tot een bijzondere fiets- of wandeltocht van 17 km. U kunt starten bij  

het voormalige VVV-kantoor Heerde en bij het Poppenspe(e)lmuseum. 

Openbaar vervoer: stoptrein Deventer/Zwolle, station Wijhe; IJssel 

 oversteken met de veerpont. In Heerde komt u met bus 203 (Syntus, Apeldoorn/Zwolle). 

 Naar Vorchten gaat bus 502 (Syntus, buurtbus Heerde/Veessen/Vorchten/Wezep); halte 

 Vorchten. Vervolgens 1500 lopen. De buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen.  

 

 Fiets- of wandelroute 

   Sportief op de fiets of te voet slaat u zeker een goed figuur bij al onze vrolijke  

bewoners van de (volks)poppenkast. 

 - Voormalig VVV-kantoor Heerde, RA (Kerkstraat) en direct LA (Bonenburgerlaan). 

 - Bij TSPL (Bonenburgerlaan) LA. Einde weg, Apeldoornskanaal oversteken. 

 - LA (Kanaaldijk), kanaal volgen. Bij 1ste brug RA (Broekstraat) P. 

 - Einde Broekstraat bij TSPL LA (Kavelweg) P. 

 - Bij SPL RA (Assendorperstraat) P. Weg gaat over in een fietspad P. Aan de grote   

   Wetering is een mooi picknickplekje. Bij sluisje, grote Wetering oversteken P.  

 - LA fietspad volgen langs de Wetering. Bij brug RA (Plakkenweg) P.  

 - Bij TSPL LA (Kerkweg) P. In centrum Vorchten RA (Papenlandseweg). 

 - Bij TSPL LA (Losweg), bij TSPL RA (Kerkweg), richting IJsseldijk. 

 - Aan de rechterkant van de weg ziet u het Poppenspe(e)lmuseum.  

   Het is gehuisvest in een statige boerenwoning uit 1914. 

 - RA (Kerkweg), RA (IJsseldijk). Voorbij pontveer Vorchten-Wijhe. Voor bezoekers 

   komende uit Wijhe: RA (IJsseldijk) is richting museum en de molen van Marle. LA is 

   richting Veessen. IJsseldijk volgen langs de uiterwaarden. Door het dorp Veessen 

   – links is een molen – dijk volgen. RA (Kerkdijk), richting Heerde en kanaal over- 

   steken. Vervolgens RD (Bonenburgerlaan). Bij TSPL RA (Bonenburgerlaan).  

 - RA (Kerkstraat). Links is het voormalige VVV-kantoor. 
 

 P: ANWB-paddestoel; RA: rechtsaf; LA: linksaf; RD: rechtdoor; SPL: splitsing;  

 TSPL: T-splitsing.  
 

 Bijlage: ‘Fietsen en figurenspel’, routekaartje richting een en al verbazing! Openingstijden museum: 

 woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Reserveren wordt aanbevolen. 

 Hyperlink: klik op de groene woorden. 
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