
Lijnwandeling 2:  Brummen – Zutphen.   

  
Beschrijving en foto’s zijn gemaakt door F. Jansen. Op website www.fransjansenbrummen.nl kunt U 

terecht voor commentaar). Versie 28 juni 2015.  

  

Geschatte afstand en looptijd: ca. 20 km in 4 uur en 30 minuten.  

  

Inleiding  

  

Een groot gedeelte van deze wandeling gaat door afwisselend terrein met onverharde paden, weiden en 

bebossing. In dit gebied heeft U een redelijke kans een ree te zien, vooral in het Leusveld.  

 

Lijnwandeling 2 begint bij het NS-station in  

Brummen en eindigt bij het NS-station in 

Zutphen. De route is op bijgevoegde kaart rood 

aangegeven.  

Komende vanaf  het perron in Brummen gaan we 

rechts af en vervolgens rechtsaf over de 

spoorwegovergang. Direct na de 

spoorwegovergang slaat U links af (parallel aan 

het spoor). Aan het einde rechtsaf en vervolgens 

op de T-kruising linksaf de Hammelerweg op. Na 

ca. 200 m rechtsaf het zandpad op en ca. 150 m 

verder linksaf het pad volgen. Over de beek 

rechtsaf.  U volgt nu de beek, een hek en paden 

links en rechts negerend, tot dat het brede 

zandpad aan het einde naar links gaat.   

  

  
  

Het pad volgen. Na een tiental meters gaat het 

pad weer naar rechts. Nu loopt U alsmaar 

rechtuit tot aan de kruising met een asfaltweg 

(De Lichtenbeltweg). Rechtdoor oversteken. Uw 

weg vervolgen tot aan de weilanden. Hier 

linksaf. U loopt nu links langs het weiland. Als U 

het weiland voorbij bent, het volgende pad 

rechtsaf.   

  
  

Bij een weiland aangekomen links af en direct na 

het weiland rechtsaf. U loopt nu door het bos, 

maar vlak langs het weiland. Als U bij  een 

verharde weg (’t Zaaibroek) komt gaat U 

rechtsaf. Op de T-splitsing de weg oversteken en 

linksaf over het fietspad van de Eerbeekse weg 

verder gaan.  

De eerste weg (De Elzenweg) rechtsaf.  

  

  
  

Aan het einde linksaf (de Knoevenoordstraat) en 

onmiddellijk weer rechtsaf, de Heimeriete in. Bij 

een kruising rechtsaf, de Rhienderense straat in. 

Na ca. 500 m gaat de weg met een flauwe bocht 

naar rechts verder. Op dit punt aangekomen gaat 

U rechtdoor het bospad op. U loopt nu in het 

landgoed ‘t Leusveld binnen.  



  

  
  

Als U nu rechts halverwege een weide bent 

aangekomen, gaat U links af tot aan een grote 

weide rechts. U slaat voor deze weide rechtsaf.  

Verderop steekt U een betonnen fietspad over.  

  

Indien U een blik op Huize ’t Leusveld (1911) 

wilt werpen dan moet U even naar rechts het 

betonnen fietspad volgen en daarna weer terug.   

  

  
  

Na het bereiken van een weide aan Uw 

linkerhand ca. 10 m naar rechts om op een breder 

zandpad te komen. Hier gaat U linksaf. Dit pad 

maakt een bocht naar links. Als U bij een weide 

aan Uw rechterhand bent aangekomen gaat U 

scherp rechts. Vervolgens het eerste zandpad 

linksaf.   

  

  

  

Doorlopen tot waar een geel-rode markering  

(van het Hanzenstedenpad) U linksaf wijst. Dit 

geldt ook voor U. Echter, op dit punt ziet U recht 

voor U, dus in het verlengde van waar U vandaan 

kwam een bordje staan met “Kiek uut”. Het 

betreft hier een verwijzing naar een 

observatiepunt Turfveen. Hier krijgt U zicht op 

een plas met o.a. een reigerkolonie in de bomen 

aan de overkant. Terug naar de geel-rode 

verwijzing.  

We vervolgen nu onze weg tot er rechts een smal 

paadje komt. Op dit punt gaat de geel-rode route 

rechtdoor. Wij gaan het smalle paadje in en 

komen uit op de Kaniestraat. Linksaf is deze 

Kaniestraat een zandweg, afgesloten voor het 

verkeer door een wit hek en rechts is de weg 

geasfalteerd. Hier gaan we rechtsaf, de asfaltweg 

op. Na ruim 60 m, gaan we linksaf (Slangenwal) 

en volgen voorlopig de geel-rode route. Bij de 

asfaltweg (Vosstraat) aangekomen rechts af en de 

eerste mogelijkheid linksaf, een smal pad langs 

een sloot. We lopen vervolgens tegen de 

Oekensche beek aan. Hier rechtsaf met de beek 

dus aan Uw linkerzijde.   

Wanneer U de asfaltweg bereikt gaat U linksaf 

tussen de bomen door, parallel aan de weg. 

Aangekomen bij de T-splitsing steken we de weg 

over en gaan rechtdoor het landgoed 

Voorstonden op.   

  

De route loopt achter Huize Voorstonden om.  

Indien U iets van het buiten wilt zien, kunt U  

i.p.v. rechtdoor even rechtsaf gaan en daarna 

weer terug.  

  

  
  

Nog steeds de geel-rode markering volgende 

gaan we aan het einde rechtsaf en komen weer op 

een asfaltweg, de Voorsterweg. Nu linksaf langs 

de weg. Bij de volgende T-splitsing rechtsaf. Na 



ca. 100 m gaat de Voorsterweg naar links evenals 

de geel-rode route. Hier gaat onze route 

rechtdoor via de Tondense straat.   

  

  

Om ’t Huis Empe te kunnen zien kan hier ook de 

geel-rode route linksaf gevolgd worden. Dan 

gaat U na ca. 100 m rechtsaf de De Voortweg in.  

Aan Uw linkerzijde heeft U zicht op het buiten.   

  

  
  

Wilt U de voorkant (foto) bekijken, dan loopt U   

de De Voortweg  ca. 150 m voorbij en keert U na 

het bekijken weer terug. Als U de De Voortweg 

vervolgt, komt U vanzelf weer op de Tondense 

straat uit en vervolgt U verder de route naar 

links.  

  

Nu deze bochtige straat volgen tot het punt waar 

de Tondensestraat naar links gaat en schuin 

rechts het Tondense Enkpad begint. We volgen 

het Tondense Enkpad. Bij een haakse bocht naar 

rechts gaat U rechtdoor over het fietspad. We 

volgen nu  het fietspad en gaan een tunnel onder 

het spoor door en lopen tot aan de asfaltweg, de 

Baankstraat. Inmiddels is de toren van de 

Walburgkerk van Zutphen al in zicht. Op de 

Baankstraat gaan we linksaf richting Zutphen. 

Rechtsaanhoudend passeren we, rechts van U,  

een kruispunt met stoplichten. U blijft rechtdoor 

lopen en steekt na ca. 50 m naar rechts de weg 

naar Voorst over. Aan de overkant linksaf.   

  

  
  

U komt nu op het voetpad dat aan de linkerzijde 

van de brug over de IJssel loopt. Links van U is 

de spoorbrug. Over de brug links aan houden en 

na een paar minuten bent U bij het NS-station 

Zutphen, het einde van deze wandeling.  

     



  


