Rondwandeling 5: Omgeving Brummen en Hall
Geschatte afstand en looptijd: ca. 17 km in 3 uur en 15 minuten
Beschrijving en foto’s zijn gemaakt door F. Jansen Op website www.fransjansenbrummen.nl kunt U
terecht voor commentaar).
Een groot gedeelte van deze wandeling gaat door afwisselend terrein met onverharde paden, weiden en
bebossing.
Opmerking
In rondwandeling 5 zijn de nieuw uitgezette wandelingen van Hall (rood en groen gemarkeerd met start
en finish bij de kerk in Hall)gecombineerd en aangevuld met een aanloop- en een terugkeerroute (zwart)
van en naar het NS-Station in Brummen.
Rondwandeling 5 begint en eindigt bij het
zo dicht mogelijk volgend. Wanneer het
NSstation in Brummen. De route is op
golfterrein links min of meer ophoudt en U een
bijgevoegde kaart in de kleuren zwart, rood,
paaltje tegenkomt dat een nordic walking route
groen en weer zwart (in deze volgorde)
aangeeft, gaat U "rechtdoor" over op de rode
aangegeven. De looprichting is met zwarte pijlen
route van Hall (In feite moet U ca. 10 m naar
gemarkeerd. Komende vanaf het perron in
rechts en dan weer naar links met nu rechts open
Brummen gaan we rechtsaf en vervolgens weer
terrein). Deze rode route is duidelijk gemarkeerd
rechtsaf over de spoorwegovergang. We blijven
door houten paaltjes met een rode kop en deze
nu het fietspad aan de rechterkant van de weg
kunt U vervolgens makkelijk volgen tot aan de
volgen tot voorbij een asfaltweg rechts. Recht
kerk in Hall.
voor U is in de verte Kasteel Engelenburg al
Wel moet U wanneer U aangekomen bent bij het
zichtbaar.
fietsroutebord knooppunt 48 het fietspad
richting Hall volgen en niet rechtsaf gaan (beide
richtingen zijn immers de rode route!).

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

Na een eventuele rust op de bankjes bij de kerk
neemt U nu de groene route, in het verlengde
vanwaar U aankwam (Dus niet rechtsaf om de
kerk heen). Ook deze groene route is prima
gemarkeerd door houten paaltjes met een groene
kop. Op een zeker moment, terwijl U deze
groene route volgt langs de Oekensche Beek,
gaat deze groene route rechtsaf via een
klaphekje. Bij dit punt verlaten we de groene
route door nu rechtdoor te gaan en komen op de

zwarte route (alleen op onderstaande kaart
aangegeven).

Na door een stuk bos te hebben gelopen komen
we bij een aftakking van de Oekensche Beek
naar rechts. Wij gaan hier ook rechtsaf en volgen
voorlopig de geel-rode markeringen. Dus bij de
verharde weg rechtsaf, tegenover de eerste
boerderij linksaf (nu weer onverhard) om
vervolgens op de Slangenwal uit te komen.

Bij de verharde weg verlaten we weer de
geelrode markering en gaan linksaf (Kaniestraat)
en een klein stukje verder weer rechtsaf, de Den
Broekweg op. Bij de T-splitsing rechtsaf de
Rhienderensestraat op en direct weer de eerste
weg links, de Stouwstraat. Aan het einde linksaf
de Kortenoeversestraat op en vervolgens de
eerste weg rechts, de L.R.Beijnenlaan. Als U
deze weg uitloopt (Laatste stuk heet Hazenberg)
komt U bij de spoorwegovergang. Direct na de
overgang naar rechts en U bent weer terug bij het
station.

