
Rondwandeling 3: Brummen – Hall – Laag Soeren – Brummen.  
  

Geschatte afstand en looptijd: ca. 18 km in 3 uur en 20 minuten.  

  

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

kunt U terecht voor commentaar. 

 

 Rondwandeling 3 begint en eindigt bij het 

NSstation in Brummen. Op de bijgevoegde kaart 

is de route rood aangegeven. Komende vanaf het 

perron in Brummen gaan we rechtsaf en 

vervolgens weer rechtsaf over de 

spoorwegovergang. We blijven nu het fietspad 

aan de rechterkant van de weg volgen tot voorbij 

een asfaltweg rechts. Recht voor U is in de verte 

Kasteel Engelenburg al zichtbaar.   

  

Na ca. 50 m gaat U rechtsaf de oprijlaan van 

Kasteel Engelenburg op. Dit volgt U tot vlak 

voor het toegangshek, hier gaat U rechtsaf en 

even verder weer naar links. U loopt nu rechts 

langs het landgoed. Inmiddels zult U ook wel de 

geel-rode markeringen van het Hanzestedenpad 

hebben gezien. Deze tekens zullen U voorlopig 

ook als houvast dienen. Aan het einde van het 

rechte zandpad moet U rechtsaf en houdt U 

vervolgens links aan het golfterrein links van U 

zo dicht mogelijk volgend. Wanneer het 

golfterrein links min of meer ophoudt, gaat U 

rechtsaf en loopt U dit pad uit tot aan de 

verharde weg (Knoevenoord straat). Oversteken 

naar het fietspad, linksaf en na ca. 10 m rechtsaf 

het Hallsepad op. Dit fietspad zullen we blijven 

volgen tot we weer een verharde weg 

tegenkomen (De Rhienderense straat). Deze weg 

steken we over, nog steeds het fietspad volgend.  

We hebben nu zicht op het “’t Leusveld”.   

  
  

Verder onze weg vervolgend over het fietspad 

komen we weer op een verharde weg (De 

Kikvorsen straat), gaan ca. 100 meter naar links 

en gaan weer verder rechtsaf over het fietspad. U 

komt weer op de weg bij de kerk van Hall.   

  

Hier volgt U de weg en vervolgens het fietspad 

naar links (Hallse weg) en komt ca. 15 minuten 

later aan bij het Apeldoorns-Dierens kanaal. Dit 

steekt U over.  

Na ca. 200 meter gaat U schuin links een 

zandweg in met aan de rechterkant een fietspad, 

de Doonweg. Nu loopt U alsmaar rechtdoor 

totdat U links een vuilnisbelt gepasseerd en een 

spoorbaan overgestoken bent. Nu gaat U de 

eerste gelegenheid linksaf, een zandweg 

(Soerense Zand) met aan de rechterkant een 

verhard fietspad. Als U dit fietspad, dat later 

overgaat in een verharde weg (Eerbeekseweg), 



bent afgelopen, bent U in Laag Soeren en ziet U 

recht voor U een restaurant “De Harmonie” waar 

het goed uit rusten is.  

We vervolgen onze weg linksaf over de   Harderwijkerweg 

richting Dieren. Bij de   volgende grote kruising gaat U linksaf 

richting   Apeldoorns-Dierens kanaal (De Badhuislaan).    

Over het spoor direct rechtsaf en even later via 

de brug het kanaal oversteken   

  

  
  

en verder rechtdoor Uw weg vervolgen. U loopt 

nu op de Broekdijk.   

  

Via een knik in de weg en een weg naar rechts 

die U negeert, loopt U zo goed mogelijk rechtuit. 

De Broekdijk gaat hier over in de Evichorstweg. 

Ongeveer 200 meter na de weg rechtsaf gaat U 

links een onverhard breed pad in en komt dan 

aan het einde weer op een asfaltweg uit 

(Leuvenheimse straat), hier rechtsaf tot net over 

de beek die haaks onder de weg doorstroomt. 

Hier gaat U links af en volgt de beek, of het pad 

dat er vlak naast loopt, totdat U niet verder kunt, 

hier rechtsaf. Aan het eind houdt U links aan en 



komt op de verharde Hammeler weg. Deze 

Hammeler weg komt uit op de Eerbeekse weg 

waar U rechtsaf het fietspad volgt. Wanneer U 

de spoorbaan gepasseerd bent gaat U 

onmiddellijk links af en komt U weer bij het 

station.  

.  

  
  


