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Wandelommetjes Laren No 4. Korporaalsvenne 5 km 
 
De vereniging W(erken) A(an) K(ansen) K(nelpunten) E(n) R(rechten) Laorne stelt zich ten doel het 
vertegenwoordigen van de belangen van Laren en omstreken bij bestuurlijke en andere instanties, het 
coördineren van de diverse belangen van Laren. De werkgroep Recreatie en toerisme stimuleert de 
recreatie voor inwoners en toeristen in Laren en directe omgeving door o.a. de ontwikkeling van 
nieuwe fiets- en wandelroutes. 
 
Deze wandeling brengt u naar het essenlandschap dat is ontstaan door een harmonieuze 
integratie van het boerenbedrijf en het landschappelijke natuurbeheer.  
 

 
 

 
 
 
Het Korporaalsvenne 
Deze “kolk” stamt uit de ijstijd en was in het verleden na een strenge vorst de ijsbaan van het dorp. Na 
de ruilverkaveling in 1999 is het uitgediept en toegankelijk gemaakt door de aanleg van een 
wandelpad. Het vennetje is vernoemd naar het toen nabijgelegen boerenerf “Korporaal”.
 
1. Start bij Grand Café ’t Langenbaergh. 
2. Links af richting Deventer “Deventerweg”. 
3. Eerste weg rechts af “Postelstraat”.  
4. Aan het eind van de weg links af 

“Sportparkweg”. 
5. Eerste zandweg rechtsaf en dan splitsing 

rechts aanhouden. 
6. Aan het eind van de weg, harde weg links af. 
7. Fietspad rechts richting “Markelo”. 
8. Rotonde recht oversteken. 
9. Eerste weg rechts af “Marsmansteeg”. 
10. Einde weg links “Verwoldseweg”. 
11. Eerste zandweg links af “Pastorielaan”. 
12. Op T-splitsing rechts af “Olde Diek”. 
13. Harde weg oversteken en zandweg volgen. 
14. “Zomerpad” eveneens oversteken. 
15. Zandweg wordt harde weg en meteen eerste 

pad weer rechts. 
 
 
 

16. Pad volgen naar rechts. 
17. Door hekje, langs vennetje.  

Dit is het “Korporaalsvenne” 
18. Aan het eind van het pad links af. 
19. Deze “Verwoldseweg” blijven volgen, onder 

tunneltje door. 
20. Direct na tunneltje eerste zandpad rechts af. 
21. Einde pad harde weg links. 
22. Einde weg rechts af. 
23. De weg volgen met bocht naar links. 
24. Bij volgende linkerbocht van de weg, 

rechtdoor gaan en aan het eind rechts pad 
op tussen paaltjes door. 

25. Aan het eind van het pad rechts af. 
26. Aan het eind van de weg links af en dan ziet 

u het startpunt weer voor u liggen. 
 

http://www.larengelderland.nl/

