34 KM FIETSROUTE BRUMMEN-BRONKHORST

LANGS BOERDERIJEN &
STREEKPRODUCTEN

B R U M M E N - B R O N K H O R S T

Toeristisch Platform Bronkhorst-Steenderen

HET IJSSELLANDSCHAP
De vruchtbare kleigrond van het IJssellandschap heeft ervoor
gezorgd dat het gebied aantrekkelijk is voor de agrarische
sector. Niet voor niets vind je aan beide kanten van de IJssel
zoveel boerenbedrijven en streekproducten. Tijdens deze
fietsroute kom je langs een grote diversiteit aan boerderijen.
Van groot tot klein, verbouwd tot woonhuis of nog in
bedrijf, van rijksmonument tot moderne rundveebedrijven.
Geniet ook van de ambachtelijke streekproducten die
worden aangeboden bij agrarische bedrijven, langs de kant
van de weg, in (boerderij)winkels en in de lokale horeca.
Huisgemaakte appeltaart, lokaal gebrouwen bier, vlees van
eigen grond, ijs volgens eigen recept, heerlijk.
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Startpunt: TOP Bronkhorst
1. Stadsboerderijen Bronkhorst
2. Halsebult
3. Plantenbos
4. De Vissershoffstede
5. Aviko
6. Groepsaccommodatie De Eek
7. Fruitbedrijf Horstink
8. Bronckhorster Brewing Company
9. Zorgboerderij Cortenoever
10. Reuversweerd Landgoed
11. Tuinderij de Meander
12. Voedselbos Nieuw Erven
13. De Bijenstal
14. Centrum Brummen
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BOERDERIJEN EN STREEKPRODUCTEN
STARTPUNT

TOP Bronckhorst, Onderstraat, Bronkhorst • Parkeergelegenheid aanwezig •

1. S TADSBOERDERIJEN BRONKHORST

4. DE VISSERSHOFSTEDE

Onderstraat / Bovenstraat, Bronkhorst
Het stadje Bronkhorst kreeg stadsrechten in 1482.
Een van de weinige stadjes in Nederland die buiten
de Middeleeuwse kern niet werden bebouwd.
Bronkhorst groeide niet, is nooit een handelscentrum
geworden. Het is nu één van de mooiste stadjes van
de Achterhoek. Bronkhorst bleef eeuwenlang een
agrarische gemeenschap. De huizen zijn van het
type stadsboerderijen, opgetrokken uit baksteen
met versierde gevels. De historische panden hebben
verschillende functies, van woonhuis tot horeca en
bijzondere winkeltjes, zoals een kaarsenmakerij.
Strijk neer op één van de terrassen voor een kop
koffie of heerlijk (streek)gerecht.

Hoek van de Paardestraat / Wehmestraat, Steenderen
De Vissershofstede is een grote boerderij uit
midden 19e eeuw. Hiernaast ligt een typische
oude hoogstam boomgaard. Op diverse plekken
onderweg vind je in ere herstelde oude boomgaarden.

2. HALSEBULT
Kuilenburgerstraat 2, Steenderen
Rondom de boerderij lopen de Blonde Aquitaine
koeien met hun kalfjes in de wei. Voor een eerlijk
en betrouwbaar stukje vlees is dit het adres.

3. PLANTENBOS
Landlustweg, Steenderen
ln 1827 gaf Evert Godevried Planten opdracht om
ten zuidoosten van de kern Steenderen Huize
Landlust te bouwen. Na de bouw van Huize Landlust
is er achter de woning een klein bos aangelegd.
ln de volksmond werd dit al snel het ‘Plantenbos’.
Na de ruilverkaveling is door Staatsbosbeheer een
nieuw stuk bos aangelegd ter compensatie van de
vele bomen die waren gerooid. Verscholen in het
Plantenbos, is een nog historisch waterstaatkundig
element terug te vinden is. Het betreft een stukje
zomerkade, in vroegere tijden had de IJssel een
andere loop.

5. AVIKO
Burgemeester Smitstraat 2, Steenderen
Het begon allemaal in een oude zuivelfabriek in 1962
in Hoog-Keppel. Van hieruit begon men met de productie
van gekoelde frites in houten kistjes, al snel gevolgd
door de eerste diepvries producten. Een verhuizing naar
Steenderen volgde in 1967, waar een oude steenfabriek
meer ruimte bood aan de ambitie van Aviko. Aviko
kijkt graag over de grenzen heen, vooral ook wat
betreft ontwikkeling van nieuwe aardappelproducten.
Aviko is inmiddels uitgegroeid tot de mondiale speler
die in steeds meer landen hoogwaardige aardappel
producten op tafel krijgt. Aviko is niet de enige grote
speler in dit gebied. Ook Friesland Campina heeft in
Steenderen een fabriek staan, maar voornamelijk
kaas wordt gemaakt. Het gebouw aan de
Burgemeester Smitstraat is het
voormalige gemeentehuis en nu
één van de kantoren van Aviko.

6. GROEPSACCOMMODATIE DE EEK

7. FRUITBEDRIJF HORSTINK

Eekstraat 3, Steenderen
In de 16e eeuw kocht een Duitse edelman op deze
plek een bestaande boerderij. Het voorhuis brak
hij af en in plaats daarvan liet hij een voorhuis
in Duitse stijl optrekken. Het oude achterhuis
liet hij staan. De 450 jaar oude monumentale
boerderij is 10 jaar geleden geheel verbouwd tot
een sfeervolle groepsaccommodatie geschikt
voor groepsvakanties, trouwerijen en zakelijke
bijeenkomsten.

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen
In Rha, vlakbij de IJssel, ligt de boomgaard van
Tom en Monique Horstink. Daar waar van oudsher
vele boerderijen een boomgaard hadden is
Fruitbedrijf Horstink tegenwoordig de enige.
Er wordt hier als sinds 1928 met zorg en liefde
Achterhoeks fruit geteeld en dat proef je. In de
boerderijwinkel vind je behalve eigen fruit, een ruim
assortiment groente, fruit en streekproducten.
Met op het erf een gezellig rustpunt voor fietsers.

Voedselbos Nieuwe Erven

8. BRONCKHORSTER
BREWING COMPANY
Rhabergseweg 9, Rha/Steenderen
Steve Gammage is geboren in Richmond (UK).
Tijdens één van zijn vele reizen ontmoet hij in
Bronkhorst Yvonne en hij besluit bij haar te blijven
en zich in Nederland te vestigen. Hij richt een eigen
schildersbedrijf op. Op zijn vijftigste besluit hij
hiermee te stoppen en start een bierbrouwerij in
Rha, vlakbij Bronkhorst. En met succes: sinds de
start in 2010 heeft Steve al tientallen medailles
gewonnen bij prestigieuze bierwedstrijden in
binnen- en buitenland, waaronder het “Beste Bier
van Nederland in 2018”. Proeven kun je in het
speciaal ingerichte proeflokaal, ook worden er
rondleidingen gegeven.

9. ZORGBOERDERIJ CORTENOEVER
Piepenbeltweg 27, Brummen
Zorgboerderij en rustpunt en camping in één.
De zorgboerderij ligt aan het fietspad langs de
IJssel. De mini-camping heet De Hank. Je kunt een
plek uitzoeken op een veld of in de boomgaard.
De boomgaard zorgt voor veel fruit. Jam en stroop
van eigen fruit is overdag te koop van 1 mei tot en
met 30 oktober. De pluktuin is overdag geopend
van 1 augustus tot en met 30 september.

een stoeterij. Ze zijn daar begonnen voor de oorlog
met de hengst Tobias, een Gelders peerd. Die stoeterij
hield grote parades voor vooraanstaande personen
en dan kwamen alle paarden op de baan en werden
ze gemonsterd. Meneer deed overal uitleg van,
van elk paard. In de goede tijd, nou, dan stonden
er zekers tachtig paarden op stal. En ik denk met
de jonge paarden erbij wel negentig.” Het eens zo
voorname Kasteel Reuversweerd staat sinds 1945
leeg. Na fusillering van haar man besloot mevrouw
de barones dat het huis bij haar leven en welzijn
niet meer zou worden bewoond. Per 2017 heeft
Reuversweerd een nieuwe eigenaar. Hij herstelt
het huis en de tuin in oude luister.

11. TUINDERIJ DE MEANDER
Zutphensestraat 296, Brummen
LET OP: 100 mtr rechtsaf bij routebeschrijving punt 31
De Meander is een biologisch-dynamische tuinderij.
In de winkel is een groot assortiment groenten van
eigen teelt, aardappelen, fruit, vlees, zuivel, eieren,
bloemen en droogwaren. Boerin Marrie verkoopt zelf.
Di en vrij 13:30 - 18:00, za 10:00 - 14:00 uur.

10. REUVERSWEERD LANDGOED

12. VOEDSELBOS NIEUWE ERVEN

Piepenbeltweg 5, Brummen
Landgoed Reuversweerd was typisch een landgoed
met een agrarische functie. Vele knechten en
meiden deden het werk op vele hectaren grond.
“Ja, bliksem nou, die mensen hadden overal land
liggen, de Colenbranders en later de Sytzama’s”,
aldus Hendrik jan Wassink, zoon van een pachtboer.
“Reuversweerd was een bekend hengstendepot en

Het Stroomdal/Hooimate, Brummen
Op een openbaar terrein van drie hectare groot
is het voedselbos van Brummen aangelegd door
een bewonerscollectief ism gemeente Brummen.
Elke zaterdagochtend verzamelen buurtbewoners
en betrokkenen zich om aan de slag te gaan. Lekker
smullen van fruit, groenten, noten, zaden en kruiden
van eigen grond. Laatste nieuws via facebook.

13. DE BIJENSTAL
Voorsterweg 46, Brummen
Brummen en omgeving is een groen en bloemrijk
gebied met een bijenlint. Een rijk drachtgebied voor
bijen. Elk 2e zondag van juli vindt de Landelijke
Open Imkerijdag plaats. De bijenstal heeft dan open
huis. Van mei tot september is elke donderdagavond
inloopavond van 19.00 tot 21.00 uur. In mei kun je
dan bijen aaien. En verder kun je alles vragen over
bijen en imkeren. Er is een leskist voor scholen.
Honingverkoop elke 2e zaterdag van de maand, van
10.00 tot 14.00 uur, in het centrum van Brummen.
De imkersverenging heeft een eigen kraam.

14. CENTRUM BRUMMEN
Marktplein, Ambachtstraat, Brummen
Diverse streekproducten zijn te koop in winkels
en horeca in het centrum van Brummen. Beroemd
zijn appelkanjers (banket) en schepijs. Op dinsdag
en vrijdag is er verse vis. De lokale markt is elke
dinsdagmorgen van 8.00 tot 12.00 uur op het
Marktplein. Kaarsen en kado’s worden handgemaakt
door gehandicapten van het Thomashuis in de winkel
KoKaKa in de Tuinstraat.
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ROUTEBESCHRIJVING
STARTPUNT: TOP Bronkhorst, Onderstraat, Bronkhorst
1. Ga vanaf de parkeerplaats rechtsaf (de Onderstraat)
2. Na 750 mtr rechtdoor (Dr A. Arienstraat)
3. Na 550 mtr rechtsaf (Covikseweg)
4. Na 400 mtr rechtsdoor (Covikseweg)
5. Na 1,9 km linksaf (Toldijkseweg) en direct
rechtsaf (Leemstraat)
6. Na 1,2 km rechtsaf (Hardsteestraat)
7. Na 950 mtr rechts aanhouden (Paardestraat)
8. Na 450 mtr linksaf (2e afslag Kuilenburgstraat) 2
9. Na 750 mtr rechtsaf het fietspad op 3
10. Na 600 mtr rechtsaf (Wehmestraat) 4
11. Na 300 mtr linksaf (Toldijkseweg)
12. Na 130 mtr linksaf (Dorpsstraat) 5
13. Na 100 mtr rechtsaf (Dorpsstraat)
14. Na 300 mtr linksaf (J.F. Oltmansstraat)
15. Na 2 km rechtsaf (Prinsenmaatweg) 6
16. Na 200 mtr linksaf (Prinsenmaatweg) 7
17. Na 550 mtr rechtsaf (Rhabergseweg) 8
18. Na 600 mtr rechtsaf (Rhabergseweg)
19. Na 550 mtr rechtsaf het fietspad langs de dijk op
20. Na 3,6 km linksaf (Veerweg)
21. Na 650 mtr neem het pontje over de IJssel
(Bronkhorsterweg)
22. Na 1,1 km rechtsaf richting fietsknooppunt 37
(Bronkhorsterweg)
23. Na 450 mtr rechtsaf (Brummense Bandijk)
24. Na 600 mtr rechtsaf, IJssel volgen (Brummense
Bandijk)
25. Na 850 mtr rechts aanhouden fietspad op,
IJssel volgen (Brummense Bandijk)
26. Na 1,4 km rechtdoor (Brummense Bandijk)
27. Na 1,1 km linksaf (Weg naar ‘t Ganzenei)
28. Na 250 mtr rechtsaf (Piepenbeltweg) 9 10
29. Na 1,2 km fietspad oversteken, dan linksaf
(Cortenoeverseweg)
30. Na 800 mtr rechtsaf (Elzenbosweg)

1

TIP: Check voor het
fietsen de vaartijden
van de veerpont

31. Na 1,5 km linksaf (Zutphensestraat), let op 100 mtr
rechts voor De Meander 11
32. Na 130 mtr bij de rotonde linksaf (Het Stroomdal),
volgen tot Voedselbos (Hooimate). Daarna weer
terug naar rotonde en linksaf (Zutphensestraat) 12
33. Na 160 mtr rechtsaf (Becker’s Sonsstraat)
34. Na 220 mtr rechtaf (Voorsterweg) 13
35. Na 550 mtr linksaf en weer rechtsaf (beiden
Rhienderensestraat)
36. Na 1,1 km linksaf langs postzegelgaragebox (Stouwstraat)
37. Na 600 mtr rechtsaf langs Vroolijke Frans
(Knoevenoordstraat)
38. Na 550 mtr linksaf (Hallsepad)
39. Na 1,6 km rechtsaf richting Brummen (L.R. Beijnenlaan)
40. Na 220 mtr linksaf (Eerbeekseweg)
41. Na 700 mtr in de bocht rechtsaf langs Concordia en
na 40 mtr linksaanhouden (Ambachtstraat)
42. Na 100 mtr recht oversteken (Ambachtstraat)
43. Na 170 mtr rechtsaf (Tuinstraat)
44. Na 150 mtr linksaf (Leliestraat)
45. Na 130 mtr linksaf (Primulastraat)
46. Na 70 mtr rechtsaf (Arnhemsestraat)
47. Na 400 mtr bij de rotonde linksaf (IJsselgouw)
48. Na 600 mtr rechtsaf (Bronkhorsterweg)
49. Na 1 km neem het veerpontje naar over de IJssel (Veerweg)
50. Na 650 mtr ga rechtdoor (Bovenstraat) 1
51. Na 230 mtr rechtsaf (Bovenstraat) 1
52. Na 50 mtr linksaf (Onderstraat)
53. Na 250 mtr bent u weer bij het startpunt TOP Bronkhorst
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