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

Toeristisch Platform Bronkhorst-Steenderen

DE LANDGOEDEREN
Zowel Brummen als Bronckhorst staan bekend om de
vele landgoederen. Het is vanouds een geliefd gebied voor
de meer kapitaalkrachtigen. Het gebied kent rijke natuur,
veel rijke huizen en rijke cultuur. Ook is op veel plekken
aandacht voor kunst in verschillende vormen.
Ontdek op de fiets de schoonheid van dit gebied en geniet
van de prachtige landschappen.

Klein Engelenburg, Brummen
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LANDGOEDEREN EN KUNST
STARTPUNT

TOP Bronckhorst, Onderstraat, Bronkhorst • Parkeergelegenheid aanwezig •

1. BAAK
Het dorp Baak is omstreeks het jaar 1000 ontstaan.
De naam Baak is mogelijk een verbastering van het
Germaanse woord “Baka” wat heuvelrug betekent.
Op deze hogere rug in het stroomgebied van de
IJssel is een nederzetting gesticht. De monumentale
Sint Martinuskerk is het meest dominant in het
dorp aanwezig. Achter de kerk bevindt zich een
beeldentuin. Andere bezienswaardigheden zijn
Huize Baak, de ruïne van Baak, de luistersteen met
verhalen uit WOII, het hertenbos en de vele oude
boerderijen in en rond Baak, waarvan de meesten
recentelijk zijn opgeknapt en voorzien van fraaie
tuinen en boomgaarden.

2. HUIZE BAAK
Wichmondseweg 19, Baak
Huize Baak is een landhuis van een voormalig
landgoed met waterpartijen, parkgebied, bossen,
landerijen en enkele boerenhoeves. Huis Baak wordt
voor het eerst genoemd in de 13de eeuw, als bezit
van de graven van Gelre. Baeck was een havezate; een
riddermatige woning waarvan de eigenaar afkomstig
is uit een adellijk geslacht. In 1739 zou het huis
afgebroken zijn wegens gevaar van ouderdom om
te vallen. Het huis is toen op de oude fundamenten
weer herbouwd. In 1801 zijn de grachten verlegd
en is de ingang verwisseld met de achterzijde.

3. ’T HERTENBOSCH
Wichmondseweg 19, Baak
‘t Hertenbosch is een parkachtig bos, met prachtige
volwassen eiken, essen, lindes, populieren en
beuken, waterpartijen, poelen en slingerpaadjes,
dit bos is voornamelijk aangelegd in de 19e eeuw.
De romantische bosvijver, gelegen in het midden

van het bos, spreekt tot de verbeelding en nodigt
uit tot ontdekking, maar ook tot rust en bezinning.
In het midden van de bosvijver liggen twee
eilandjes. Eén ervan is sinds kort weer ontsloten
door een prachtige boogbrug, alsmede door een
speelse ‘wiebel’ hangbrug. Voor kinderen is hier het
Hertenpad ontwikkeld. Een natuur- en avonturenpad
met speeltoestellen en diverse opdrachten.

4. BRONKHORSTERMOLEN
Spaensweertweg 1, Steenderen
Reeds in het jaar 1482 stond hier een houten
standaardmolen. Tot de heerlijke rechten van de
eigenaren van de heerlijkheid Bronkhorst behoorde
tot 1795 het recht op gebruik van de wind.
De inwoners van Bronkhorst waren verplicht om op
deze molen hun koren te laten malen (molendwang).
In 1844 is de molen afgebrand en werd de huidige
stenen molen gebouwd. De Bronckhorster Molen
is elke zaterdag gratis te bezichtigen. Ook kun
je meelproducten kopen in de molenwinkel.

5. SPAENSWEERD
Spaensweertweg, Steenderen
In 1326 werd Spaensweerd gesticht door de
Duitse adellijke familie. Op deze plaats stond
het oorspronkelijke huis. Ooit hoorde dit gebied
ook tot het kerspel van Brummen. Het is daarom
waarschijnlijk dat beide delen bij elkaar hebben
gehoord en de stroom van de IJssel voor de
16e eeuw het land van Spaensweerd in tweeën
heeft gesneden. Het huidige huis van
Spaensweerd staat in Brummen.

6. KUNSTGEMAAL

8. KOPPELENBURG

Veerweg 1, Bronkhorst
Het Kunstgemaal, een ruimte voor hedendaagse
kunst en vormgeving, in de voormalige dienstwoning
van het gemaal Grote Beek te Bronkhorst.
Het gemaal ligt op de IJsseldijk aan de wandel- en
fietsroute tussen Zutphen en Doesburg; een ideale
locatie om even te pauzeren en van het verfrissende
aanbod te genieten, zowel cultureel als culinair.
Kijk op de website van het Kunstgemaal voor de
actuele tentoonstelling en openingstijden.

Arnhemsestraat 51, Brummen
Markant buiten bij de entree van Brummen,
rijksmonument. Eerste bewoner was mevrouw
Berns-Heinsius, weduwe van een arts, 1841. Het huis
was en wordt particulier bewoond. Het heeft ook
gefungeerd als huisartspraktijk en als residence
voor paters Franciscanen van Huis De Rees, 400m
verderop richting Leuvenheim. De gepleisterde
middenrisaliet heeft een portiek met twee Toscaanse
zuilen, die een hoofdgestel dragen en tegen de
achterwand corresponderen met wandpilasters, die
dubbele deuren en getoogde omlijsting flankeren.
In de vensters acht- en zesruitsschuiframen.

7. HUIS SPAENSWEERD
Bronkhorsterweg 18, Brummen
De historische buitenplaats Spaensweerd is
gesticht in 1326 door de familie Spaen. Het is een
neoclassistich huis met een parkachtige tuin,
beiden rijksmonument. In de jaren 1873-1985 was
Spaensweerd een jongenskostschool voor zonen
van de beter gesitueerde burgerij en ook voor
de wat welgesteldere boeren uit de omgeving.
Er werd Nederlands, Frans en Wiskunde onderwezen. Doel was jongelieden op te leiden voor
het internationale en handelsverkeer.

Huis Spaensweerd

9. RÉSIDENCE LOUISE-INRICHTING
Burgemeester de Wijslaan 8, Brummen
Uit heel Nederland werd begerig uitgekeken naar een
plaats in dit bejaardentehuis voor ‘onbemiddelde
dames uit den deftigen stand’ (1883-1976). De
fatsoenlijke dames konden in Huize Louise hun
laatste jaren in rust en vooral in waardigheid
doorbrengen. De bewoners betaalden een geringe
vergoeding. Hun verblijf werd mede gefinancierd
uit een fonds. In het fonds was losgeld gestort,
dat geëist was voor de ontvoering van de 13-jarige
Marius Bogaardt (1880), maar dat niet hoefde te
worden betaald, omdat de jongen reeds vermoord
bleek. De familie Bogaardt heeft het losgeld nooit
meer willen bezitten en met hun gelden bijgedragen
aan het ‘Christelijk te Huis’. Bezoek ook het graf
monument van Marius op de begraafplaats van
Brummen, zie routebeschrijving.

10. KLEIN ENGELENBURG
Spoorstraat 1, Brummen
In 1835 liet Judith van Lennep een wit herenhuis
bouwen. Rond 1910 bouwde de toenmalige eigenaar,

jonkheer Schelto van Citters, een zijvleugel aan het h
uis om zijn automobiel te kunnen stallen. De eerste
auto van Brummen, het halve dorp stond paf. In 1912
is het huidige landhuis, orangerie en koetshuis
gebouwd onder architectuur van Feem en Bremer.
De 80.000 m2 tuin werd omgrensd door de
Burgemeester de Wijslaan, de Engelenburgerlaan,
Stationsstraat (station Brummen dateert van 1865)
en de Spoorstraat. Er werden schitterende tuin
feesten gehouden waarbij de opritten van 300 meter
sprookjesachtig werden versierd met honderden
lampions. Nu is Klein Engelenburg een particulier
woonzorgcentrum.

11. HUIZE VELDZICHT
Zutphensestraat 87, Brummen
Vanuit huize Veldzicht keken de bewoners aan de
voorzijde uit op een veld. Te koop (1868): Buitenverblijf
Veldzicht te Brummen, bestaande uit een ‘wel in
gericht, zeer logeable, hecht en sterk HEERENHUIS,
bevattende ruime zaal en 8 kamers, waarvan 3 ensuite,
allen van stookplaatsen, ten dele met marmeren
schoorsteenmantels voorzien, gang, keuken met

wel- en regenwaterspomp, dienstboden- en
provisiekamer, kelder enz. Voorts koetshuis
met stalling voor 4 paarden, bouwschuur met
veestalling, tuin met vruchtboomen, tuinmanshuis
en uitmuntend best bouw- en weideland, te
zamen groot p.m. 7 bunder’. Alles nagelaten door
wijlen vrouwe J. l’Empereur Edelinck, weduwe van
generaal-majoor W.A. Monhemius.

Huis al op, het enige stadse gebouw, het voormalige
ontvangsthuis van de Heeren van Bronckhorst.
Het huis werd gebouwd na de grote stadsbrand van
Bronkhorst op oude stadsmuurresten. Het was het
woonhuis van Bernhard Buck, de rentmeester van
Herman Otto I van Limburg Stirum die eigenaar
van het kasteel was. In 2000 werd het huis grondig
gerestaureerd.

12. BEELHORST

15. KASTEELHEUVEL BRONKHORST

Zutphensestraat 23, Brummen
De Beelhorst heeft ruim 60 jaar gefungeerd als
gemeentehuis. Door toedoen van de wethouder
baron van Rhemen van Rhemenshuizen kreeg
Brummen in 1880 zijn eerste gemeentehuis. In die
tijd evolueerde Brummen van landbouwdorp tot
woonoord voor de gegoede stand. In de kelder van
de Beelhorst was het koud en donker, heel geschikt
voor arrestanten die kortstondig werden opgesloten
door de gemeentelijke veldwachter. Nu zijn de
keldergewelven in gebruik voor het bewaren en
proeven van wijn. De huidige eigenaren hebben
De Beelhorst gedurende meerdere jaren
gerestaureerd tot de statige villa van weleer.

Kasteelheuvel, Bronkhorst
Kasteel Bronkhorst was het stamslot van de Heeren
van Bronckhorst en was een van de belangrijkste
kastelen in de graafschap Zutphen. Het kasteel was
gelegen aan een strategische plek aan de IJssel ten
zuiden van Zutphen en is waarschijnlijk in de 10e
eeuw gebouwd. In 1582 is het kasteel afgebrand.
Nadien verbouwden de Van Limburg-Stirums het
pand dermate dat er weer bewoning mogelijk
was. Maar vanaf de 18e eeuw raakte het complex
langzaam in verval Rond 1920 werden de laatste
restanten van het kasteel Bronckhorst gesloopt en
nu rest alleen de kasteelheuvel nog.

13. OUDE KERK
Kerstraat 17, Brummen
De Oude Kerk is oorspronkelijk gewijd aan St.
Pancratius. St. Pancratius werd in de Middeleeuwen
vereerd in heel Europa, vooral als heilige van de
ridders, grootgrondbezitters en adel. Vanuit de kerk
wordt al generaties lang een jaarlijks zomerkamp
georganiseerd. Het CJW kamp is nog steeds erg
populair, ook onder niet kerkgangers. Ingrediënten
zijn 100x kinderen, 50x leiding, een plek in het bos,
een rechter, gekke rituelen en vele spelen. Als u een
rondje om de kerk loopt ziet u ook Huis Brunheim.

14. HET HOOGE HUYS
Kapelstraat, Bronkhorst
Vanaf de veerweg valt de trapgevel van het Hoge

16. KAPEL BRONKHORST
Kapelstraat 2, Bronkhorst
In 1344 richtten Gijsbert V van Bronckhorst en zijn
vrouw Catharina van Leefdael nabij het kasteel een
kapel op, gewijd aan Maria en Sint-Maarten. In 1360
vond onder Willem IV van Bronckhorst nogmaals
een stichting van de kapel plaats. Nadien raakte de
kapel in verval. Bij de verbouwing tot schoolgebouw
in het jaar 1843 gingen veel middeleeuwse
elementen verloren. In 1964 werd de kapel
gerestaureerd en zoveel mogelijk in
oude stijl teruggebracht.
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ROUTEBESCHRIJVING
STARTPUNT: TOP Bronkhorst, Onderstraat, Bronkhorst
1. Sla rechtsaf op de Onderstraat
2. Na 800 mtr links aanhouden (Dr A. Ariensstraat 42)
3. Na 1,2 km linksaf (L. Dolfingweg)
4. Na 1,1 km bij de rotonde rechtdoor (Vordenseweg)
5. Na 50 mtr linksaf (Teubnerstraat) 1
6. Na 120 mtr rechtsaf (Wichmondseweg)
7. Na 250 mtr bij de rotonde linksaf (Pastoriestraat)
8. Na 20 mtr bij de rotonde rechtdoor (Pastoriestraat)
9. Na 80 mtr rechtsaf (Pastoriestraat)
10. Na 170 mtr linksaf het pad in 2
11. Na 500 mtr rechtsaf (Vordenseweg) 3
12. Na 350 mtr linksaf (Beukenlaan)
13. Na 650 mtr rechtsaf (Langendijk)
14. Na 850 mtr rechtsaf (Vrendenbargsedijk)
15. Na 650 mtr linsksaf (Dollemansstraat)
16. Na 400 mtr rechtsaf (Dollemansstraat)
17. Na 450 mtr rechtdoor (Wolfsstraat)
18. Na 1,7 km rechtsaf (Covikseweg)
19. Na 400 mtr linksaf (L. Dolfingweg)
20. Na 500 mtr bij de rotonde rechtdoor (L. Dolfingweg)
21. Na 230 mtr rechtsaf (Hoge Wesselink)
22. Na 60 mtr linksaf het pad in
23. Na 350 mtr linksaf over de parkeerplaats
24. Na 100 mtr rechtsaf(Pr. Bernhardlaan)
25. Na 300 mtr rechtsaf (Bronkhorsterweg)
26. Na 300 mtr linksaf (Spaensweertweg) 4
27. Na 500 mtr links aanhouden (Spaensweertweg) 5
28. Na 300 mtr rechtsaf het fietspad op 6
29. Na 1 km linksaf (Veerweg)
30. Neem aan het einde het veerpontje
naar de
overkant van de IJssel 7
31. Na 1 km linksaf (IJsselgouw) fietspad op
langs N348
32. Na 600 mtr bij de rotonde rechtsaf
(Arnhemsestraat) 8
33. Na 400 mtr rechtsaf (Blake)
34. Na 170 mtr bocht naar rechts
35. Na 50 mtr bocht naar links (Jodenpad)
36. Na 40 mtr linksaf (Koppelenburgerweg)
37. Na 200 mtr bij t-splitsing linksaf (Gravenstraat)
38. Na 100 mtr rechtsaf (Arnhemsestraat) en
meteen links (Koppelplein)

39. Na 50 mtr rechtsaf (Tuinstraat) en meteen
weer links (Ambachtstraat)
40. Na 160 mtr rechtsaf (Leliestraat)
41. Na 100 mtr linksaf (Burgemeester Dekkerstraat)
42. Na 130 mtr linksaf (Burgemeester de Wijslaan) 9
43. Na 80 mtr rechtsaf (Engelenburgerlaan)
44. Na 140 mtr rechtsaf (doorgaande weg alleen voor fietsers)
45. Na 200 mtr rechtsaf (Tolzichtpad)
46. Na 140 mtr linksaf (Burgemeester de Wijslaan)
47. Na 200 mtr linksaf (Spoorstraat) 10
48. Na 300 mtr rechtsaf (Houtwal)
49. Na 450 mtr linksaf, spoor volgen (Pr. Beatrixlaan)
50. Na 250 mtr rechtsaf (Pr. Irenelaan)
51. Na 180 mtr linksaf, langsbegraafplaats (Voorsterweg)
52. Na 70 mtr rechtsaf en meteen weer rechts (Voorsterweg 18 en 20)
53. Na 100 mtr rechtsaf (Zutphensestraat) 11
54. Na 600 mtr links aanhouden (Zutphensestraat) 12
55. Na 500 mtr linksaf, langs de kerk (D.A. van Vuurenstraat)
56. Na 80 mtr rechtsaf (Zegerijstraat)
57. Na 140 mtr linksaf (Marktplein)
58. Na 80 mtr linksaf (Marten Putstraat) 13
59. Na 150 mtr linksaf en meteen weer rechts (Brunheim)
60. Na 130 mtr rechtsaf (Jan Somerstraat)
61. Na 40 mtr rechtdoor (Maarten Munnikplein)
62. Na 80 mtr rechtsaf (Wethouder Giermanstraat)
63. Na 70 mtr linksaf (Baron van Sytzamastraat)
64. Na 350 mtr rechtsaf (Cortenoeverseweg)
65. Na 100 mtr rechtsaf (Bronkhorsterweg)
66. Na 700 mtr linksaf (Bronkhorsterweg)
naar de overkant van
67. Na 1 km neem het veerpontje
de IJssel (Veerweg)
68. Na 650 mtr ga rechtdoor (Bovenstraat) 14
69. Na 230 mtr rechtsaf (Bovenstraat)
70. Na 50 mtr linksaf (Onderstraat) 15 16
71. Na 250 mtr bent u weer bij het startpunt TOP Bronkhorst
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