Wandel Route 8,5 kilometer Brummen

Van Rijke Huizen
Van families Schimmelpenninck van de
Oye, Rinnooy Kan, Vrijberghe van
Westenschouwen, Best, Kleinbloesem, …
De liefhebber van landhuizen, buitenplaatsen, oude
en nieuwe boerderijen en patriciërhuizen kan hier
zijn hart ophalen, want echt: je struikelt erover.
Brummen Eerbeek heeft een hoge dichtheid aan
‘rijke huizen’. De geschiedenis van Brummen is
sterk verweven met de historie van aanzienlijke
adellijke families.
Deze route voert u door het centrum en het
buitengebied van Brummen.
U ziet niet alleen prachtige huizen aan lommerrijke
lanen maar ook rijke natuur. Brummen Eerbeek ligt
immers tussen het Nationaal Park Veluwezoom en
de IJssel.

www.VisitBrummen-Eerbeek.nl

Route.nl, nummer 776095.
Start- en eindpunt Station Brummen, Stationstraat 1, Brummen. De route is een ronde en kan
dus op elk punt op de route worden gestart.

Huizen met historie: Kasteel De
Engelenburg, Huize Den Bosch, De Rees,
Koppelenburg, divers Arnhemsestraat,
Huis Brunheim, Rentmeestershuis
landgoed De Zegerij, divers Zutphensestraat, divers Burgemeester de Wijslaan,
Concordia, divers Engelenburgerlaan en
Klein Engelenburg
mijngelderland.nl, rijksmonumenten.nl,
visitbrummen-eerbeek.nl

Routebeschrijving
• Met rug naar Station Brummen, linksaf.
• 1e links, spoor over
• Aan het einde rechts met de bocht mee,
L.R. Beijnenlaan, vervolgens links met
de bocht mee
• Voetpad links van de weg aanhouden en
rechtdoor het bos in
• 1e links (rechts is boerderij)
• Bij fietspad Hallse Pad rechtdoor
oversteken, klinkerpad vervolgen
• Langs oefengolfbaantje, doorlopen tot
oprijlaan Kasteel De Engelenburg
• Op oprijlaan linksaf (rechts is kasteel)
• Bij Eerbeekseweg rechtsaf, weg richting
Eerbeek volgen (rechts is golfbaan)
• Voor P en zelfs voor wit huis
(Eerbeekseweg 11) linksaf, weg
oversteken, het bos in
• Bij einde bospad, links en meteen weer
rechts (bij Stuw 136), langs beek
• 1e links, zogenaamd Biesboschpad
• Einde pad, rechtsaf met bocht mee, Huis
Den Bosch schijnt al door de bomen
heen
• Bij kruising linksaf
• Slinger rechtdoor tot aan Spankerenseweg
• Daar links, Hammelerweg achter je laten
en bocht naar rechts volgen
• Bij kruising met Hoofdstraat, linksaf en
later met de bocht mee naar rechts
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De Rees

• Direct over het spoor, linksaf, langs het
spoor, Naar de Rees
• Einde rechts, Kerkweg
• Links oprijlaan naar De Rees in en voor De
Rees langslopen
• Eenmaal bij de weg linksaf richting
Brummen
• Bij kruising De Pothof rechts en gelijk weer
links, Arnhemsestraat, richting centrum
Brummen
• Bij Gravenstraat rechtsaf en 1e linksaf
richting de kerk, achterom de kerk lopen,
langs elektriciteitshuisje

Koppelenburg

• Bij Marten Putstraat linksaf
• Bij Arnhemsestraat rechtsaf
• Bij Zegerijstraat rechtsaf
• Na fietssluis meteen 1e linksaf
• Bij Zutphensestraat rechtsaf
• Bij kruising Spoorstraat linksaf en direct weer
linksaf de Burg De Wijslaan in
• Einde straat met de bocht mee, rechtsaf de
Engelenburgerlaan op
• 1e rechts, ook Engelenburgerlaan
• Einde weg, linksaf fietspad op richting Station
Brummen. Einde
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