Rondwandeling 1: Brummen - Zutphen - Brummen.
Geschatte afstanden en looptijden:
rood ca. 16,5 km in 3 uur en 5 minuten blauw ca. 22 km in 4 uur en 5 minuten (na
blauw rood volgen via centrum Zutphen) groen ca. 23 km in 4 uur en 15 minuten (als blauw,
maar dan via groen naar Brummen)
Beschrijving en foto’s zijn gemaakt door F. Jansen. Op mijn website www.fransjansenbrummen.nl
kunt U terecht voor commentaar.
Rondwandeling 1 bestaat uit een aantal
varianten, die allemaal beginnen en eindigen bij
het NS-station in Brummen en lopen via
Zutphen. In Zutphen passeren de routes op ca. 5
minuten het NS-station. Daar kunnen de
wandelingen dus ook begonnen worden of
gehalveerd door terug te gaan met de trein. De
wandelingen zijn aangegeven op bijgevoegde
kaart. De rode variant (1) is de kortste (ca. 3 uur)
en de gecombineerde blauwe (2)/rode/groene (3)
variant de langste. De aangegeven tijden zijn
zonder rusttijd.

Bij het NS-station in Brummen steken we de
straat over en lopen het fietspad in. Aan het einde
steken we de weg over en gaan rechtdoor
(Schoolstraat). Bij de T-splitsing gaan we
rechtsaf, direct weer links en onmiddellijk weer
rechtsaf richting pont Bronkhorst. We zijn nu op
de Cortenoeverse weg. Direct na het viaduct gaat
de rode (kortste) route rechtdoor. De blauwe
route gaat hier rechtsaf richting pont en
Bronkhorst. (Keuzepunt 1)
De rode route
We beschrijven nu eerst de rode route.
Vanaf het viaduct rechtdoor alsmaar de
Cortenoeverse weg volgen tot aan de brug over
de IJssel.
Vlak voor deze brug gaan we linksaf en direct
omhoog via de betonnen trappen. Bovenaan gaan
we rechtsaf de brug over.

Over de brug volgen we het fietspad tot de eerste
mogelijkheid om rechtsom (keuzepunt 3) in de
omgekeerde richting te gaan lopen. We gaan nu
rechtsaf onder de brug door, direct links, direct
rechts en weer direct links (keuzepunt 4). We
volgen dus zo dicht mogelijk de IJssel en komen
zo op het voet-/fietspad op de dijk. Aan het einde
buigt het voet-/fietspad rechtsaf. Bij de straat
aangekomen linksaf en vervolgens de IJsselkade
volgen tot aan het einde van de jachthaven van
Zutphen.

Hier linksaf, bij de weg via het zebrapad
oversteken en rechtdoor (‘s Gravenhof) het
centrum van Zutphen inlopen, langs de
Walburgkerk. Op de hoek met links de
Wijnhuistoren en rechts de Houtmarkt gaan we
linksaf (Groenmarkt) richting IJsselkade. Bij de
kade aangekomen gaan we rechtsaf richting
IJsselbrug. Deze brug gaan we over, lopend over
het voetpad rechts van de weg, en nemen na de
bocht de eerste gelegenheid om de weg, rechts
van U, over te steken en vervolgen min of meer
onze weg in de richting die we liepen (Oude
Kanonsdijk). Bij de volgende splitsing houden
we links aan. Op dit punt aangekomen kan,
richting Brummen, ook de groene route gevolgd
worden (keuzepunt 2).

Deze zal later beschreven worden.
De rode route vervolgend, komen we nu na de
Oude Kanonsdijk op de Zutphense straat en
lopen parallel aan de autoweg, richting
Brummen. Aan het einde, bij de dikke boom,
links af en onmiddellijk weer rechtsaf, de
Zutphensestraat op. Nu alsmaar rechtdoor totdat
U aan de linker hand een benzinepompstation
passeert. Bij het volgende kruispunt gaan we
rechtsaf de Julianalaan in en vervolgen onze weg
langs de spoorbaan (Houtwal) om uiteindelijk na
ca. 3 uur wandelen weer bij het NS-station aan te
komen.
De blauwe route.
De blauwe route begint, direct na het viaduct
rechtsaf richting pont (keuzepunt 1). Als we deze
weg (Bronkhorsterweg) vervolgen komen we
vanzelf bij de pont uit.

Aan de overkant van de IJssel vervolgen we onze
weg (Veerweg) tot bovenop de dijk. Voor een
bezoek aan het mooie stadje Bronkhorst moet U
hier recht door. Om de blauwe route te volgen
gaan we nu echter linksaf en blijven op de dijk
lopen (Bakerwaardseweg).

Na de dijk gedwongen verlaten te hebben,
moeten we bij een boerderij gedwongen rechtsaf
en nemen onmiddellijk de volgende weg linksaf
(Bontekoe weg). Deze weg lopen we helemaal
uit tot aan de verbindingsweg Zutphen – Baak
(Emmerikseweg), met aan beide zijden van de
weg een fietspad. We gaan hier linksaf en blijven
aan de linkerkant van de weg richting Zutphen
lopen.
Vlak voor een restaurant en een
benzinepompstation gaan we schuin linksaf de
dijk weer op (Bronsbergen). We houden deze
richting aan door aan het einde weer links af te
gaan (Bronsbergen). We zien nu aan de
rechterkant de huizen van Bronsbergen,
herkenbaar aan de zonnepanelen op het dak. De
route loopt nu door richting Zutphen. Wie
inmiddels honger of dorst heeft gekregen, kan
aan het einde van de zonnepaneelhuizen, rechtsaf
het zandpad inlopen dat, na over het water te zijn

gegaan, uitkomt bij Fort Bronsbergen, met een
prima horecagelegenheid met mooi uitzicht. Om
weer op de route te komen, gaat U hetzelfde
zandpad weer terug. Bij het viaduct aangekomen
heeft U 2 mogelijkheden, of U vervolgt Uw weg
richting centrum Zutphen of U besluit weer
richting Brummen te gaan. Gaat U richting
Brummen dan loopt U direct voor het viaduct
linksaf het fietspad omhoog richting brug
(keuzepunt 3). U bent dan weer op de rode route
aangekomen. Om richting Zutphen te gaan, gaat
U de eerste mogelijkheid na het viaduct linksaf
het fietspad op en aan het einde van dit fietspad
rechts omhoog de dijk op en vervolgt verder de
rode route richting Zutphen (keuzepunt 4).
De groene route.
Deze route is een alternatief voor de rode route
terug van Zutphen naar Brummen. We beginnen
de beschrijving op het punt waar we bij de rode
route linksaan moesten houden (keuzepunt 2). In

plaats van links aanhouden gaan we nu schuin
naar rechts (de Baankstraat) en lopen deze weg
helemaal uit tot aan een T-splitsing, hier gaan we
rechtsaf (Windheuvel straat) en het spoor over.
Verderop in een scherpe bocht naar rechts gaan
we links af de Buurtweg in. Deze weg lopen we
helemaal uit, gaan bij een kruising met de Kleine
Vos straat rechtdoor, langs “Het Ooievaarsnest”,
een horecagelegenheid, en lopen dwars door
Oeken. Aan het einde van de bebouwing komen
we op de Voorster weg en slaan linksaf richting
Brummen. De Voorster weg blijft U volgen tot
over de spoorovergang. Hierna houdt U rechts
aan (over een drempel) en vervolgt U Uw weg
tot voorbij “'t Zwientje”, een horecagelegenheid
links. Aan het eind gaat U rechtsaf (Julianalaan)
en bent U op het laatste gedeelte van de rode
route richting NS-station Brummen aangekomen.

