Rondwandeling 2: Brummen – Bronkhorst – Olburgen – Dieren – Brummen
Beschrijving en foto’s zijn gemaakt door F. Jansen (www.fransjansenbrummen.nl). Op mijn website kunt
U terecht voor commentaar.
Geschatte afstand en looptijd: ca. 18,8 km in 3 uur en 30 minuten.
Rondwandeling 2 begint en eindigt bij het
NSstation in Brummen. Op de bijgevoegde kaart
is de route rood aangegeven. Bij het NS-station
steken we de straat over en lopen het fietspad op.
Aan het eind steken we de weg over en gaan
rechtdoor (Schoolstraat). Bij de T-splitsing gaan
we rechtsaf, direct weer links en onmiddellijk
weer rechtsaf richting veerpont naar Bronkhorst.
We zijn nu op de Cortenoeverse weg. Direct na
het viaduct (ca. 20 min.) slaan we rechtsaf
richting pont. Als we deze weg
(Bronkhorsterweg) vervolgen komen we vanzelf
bij de pont uit.

Bij de kerk linksaf en vervolgens rechtsaf de
Molenstraat in richting Steenderen. Vervolgens
voor de molen rechtsaf (Spaensweert weg).

Over de beek linksaf de Emmer weg in. Na ca.
2,3 km bij de T-splitsing rechtsaf (Rhabergse
weg) door Rha en langs de molen.

Aan de overkant van de IJssel vervolgen we onze
weg (Veerweg) tot bovenop de dijk en gaan nu
rechtdoor naar Bronkhorst.
We vervolgen deze weg tot we weer bij een
Tsplitsing aankomen en gaan opnieuw rechtsaf
(Olburgse weg) over het fietspad. In Olburgen
verandert de wegnaam in Dierense weg, welke
uitkomt bij de veerpont naar Dieren.

Bij de Kappersweg (de eerste weg na "De
Bockhorst") gaan we rechtsaf en doen dat
nogmaals bij de volgende mogelijkheid
(Spankerense weg). We volgen deze weg ca. 20
minuten tot vlak voordat hij een haakse bocht
naar rechts maakt, hier gaan we linksaf een brede
zandweg op. Nu rechts aanhoudend deze brede
zandweg volgen, langs huize "Den Bosch".

Aan de overkant van de IJssel gaan we rechts
schuin omhoog de Kruisstraat in. Bij de
Noorderstraat aangekomen gaan we rechtsaf en
vervolgen deze tot aan de Zutphensestraat weg
en gaan hier rechtsaf. Aan het eind maakt de weg
een bocht naar links maar wij lopen rechtuit
totdat we vlak voor de sluis op de N348 komen
en volgen deze tot het restaurant "De Luchte"
aan de linkerkant. We gaan nu linksaf voor "De
Luchte" de Bockhorstweg in. We komen nu
langs het landgoed "De Bockhorst".

Verderop gaat de zandweg weer over in de
verharde Hammeler weg. Aan het eind van deze
Hammeler weg komt U bij de Eerbeekse weg (N
787) en loopt nu rechtsaf verder over het
fietspad. Over het spoor direct linksaf en U komt
uit bij het NS-station Brummen, het einde van de
wandeling.

