Fietsroutes 27, 32, 36 en 32 km

Klavertje Vier
van Eerbeek
Oost west thuis best rondom
Veluwe Transferium  Eerbeek

visitbrummen-eerbeek.nl

Klavertje Vier van Eerbeek
Heel veel mensen komen naar Eerbeek om te fietsen en te genieten van de natuur en de omgeving.
Met de vier fietsroutes van Klavertje Vier zie je alles. De veelzijdige natuur van Nationaal Park Veluwezoom
tot de IJssel, het erfgoed op het gebied van papier en historische huizen, de dynamiek van hanzestad
Zutphen, de charme van de kleinste stad van Nederland en het Hollandse coulisselandschap. En dat
allemaal in een cirkel van ongeveer 30 kilometer rondom Eerbeek. Geniet ervan.
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Start en Einde van Klavertje Vier van Eerbeek is steeds Veluwe Transferium  Eerbeek, Stationsstraat 2A Eerbeek.
Met extra aanwijzingen voor gasten van vakantiepark Landal Coldenhove, Boshoffweg 6 Eerbeek.

Klavertje 1

Posbank-Nationaal Park Veluwezoom 27 km | route 926496
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63 — Einde. Gasten Landal Coldenhove starten en eindigen richting 96 .

Nationaal Park Veluwezoom

Posbank

In 1930 werd de Veluwezoom uitgeroepen tot het eerste
nationale park van Nederland. Het park bestaat uit diverse
bossen, heidevelden, zandverstuivingen en korstmos
steppen. Je kunt oog in oog komen te staan met vossen,
dassen, reeën, wilde zwijnen, edelherten, wilde pony’s,
Schotse hooglanders en bevers. En als je omhoog kijkt en
goed luistert zijn daar 310 soorten vogels, ook bijzondere
vogels als de raaf, de nachtzwaluw en de zwarte specht.

De Posbank is daadwerkelijk een bank, een stenen bank die
al in 1918 is geplaatst om te genieten van het uitzicht. De
beklimming van de Posbank laat als geen ander zien hoe
mooi Nederland kan zijn. Bestijg de heuvels in een
oldtimer, met welke fiets dan ook, te voet, te paard, op een
Veluwescooter of met een step!

Klavertje 1

63

Apeldoorns
Kanaal

Eerbeek ligt in het hart van de zogenaamde Industriële
Veluwe. In dit deel van de Veluwe is volop gebruik gemaakt
van energie door stromend water. Het stromende water
Leusveld
dreef de watermolens aan en de molens maalden lompen
tot papiervezels. Het heldere water uit Eerbeek zorgde voor
wit papier en was daarom erg gewild. Papier is nog steeds
een belangrijke industrie in Eerbeek.
Lichtenbelt Kom kijken naar een watermolen van weleer: watermolen
de Oliemolen, Kanaalweg 3, Eerbeek.
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Brummen-Bronkhorst 32 km | route 999560
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63 einde.
Gasten Landal Coldenhove starten richting 63 en eindigen richting 96 .

Van Rijke Huizen Brummen

IJssel

Brummen heeft een hoge dichtheid aan ‘rijke huizen’,
omdat Brummen van oudsher geliefd was bij aanzienlijke
adellijke families. Je fietst vanzelf langs buitenplaatsen,
oude en nieuwe boerderijen en patriciërshuizen met een
rijke historie. Fiets ook de route Van Rijke Huizen van Visit
Brummen Eerbeek, 38 km.

Schoolmeester en bioloog Jac. P. Thijsse roemde al een
kleine eeuw geleden de schoonheid van de ’Gelderschen
IJssel’. Bij Brummen maakt de natuurlijk meanderende
rivier een typische slinger, ligt de nevengeul De Hank en is
de pontveer tussen Brummen en Bronkhorst. Vanaf de kade
bij Brummen kun je uren kijken naar het water en naar alle
mensen die voorbij komen op binnenvaartschepen,
plezierboten, oldtimers en al die fietsen.

Kasteel De Engelenburg
Je kunt je haast niet voorstellen dat adellijke geslachten
Groot Engelenburg vroeger soms alleen als zomerresidentie
gebruikten. Zo niet voor de eerste bewoner, Jacob I
Schimmelpenninck van der Oije, een handelaar in Duitse
wijnen. In 1624, tijdens de 80-jarige oorlog, werd Kasteel
Engelenburg verwoest door de Spaanse troepen. In 1641
werd het kasteel op de oude grondvesten herbouwd.
Geniet van de grandeur van de oprijlaan, de entree, de
wijnen, de whisky’s, de serre, de zalen, de gerechten en de
geneugten van het uitzicht.

Bronkhorst
In 1482 kreeg Bronkhorst stadsrechten. Inmiddels is het de
kleinste stad van Nederland. De straten met keien en de
oude huizen worden met liefde onderhouden door de 200
bewoners van de stad.

IJssel

Zutphen
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Klavertje 3

Zutphen Hanzestad – Landgoed Voorstonden
36 km | route 999566
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Gasten Landal Coldenhove starten richting 63 en eindigen richting 96 .
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Zutphen

Landgoed Voorstonden

Zutphen is een Hanzestad. Fier liggen de
witgepleisterde koopmanshuizen aan de IJssel.
Daarachter zijn klinkerstraten en hofjes, monumentale
panden en middeleeuwse kerken. Vooral op
marktdagen, donderdag en zaterdag, proef je de sfeer
van de handelsstad. Er is een afgesloten
voetgangersgebied in het centrum, met nog veel
speciaalzaken tussen de winkelketens. Nog meer
APELDOORN
bijzondere winkels zijn er op de Spittaalstraat
en de
Laarstraat. Je kunt er wandelen, flaneren langs de
IJssel, shoppen en varen op De Berkel.

Het water rondom Huis Voorstonden is afkomstig van de
Veluwe. Vanaf de Veluwe lopen verschillende beken naar
Eerbeek en haar achterland. Het stromende water zorgde
voor energie voor de papiermolens. En ook voor
watertoevoer van het Apeldoorns Kanaal en voor de gracht
van dit Huis Voorstonden. Het Engelse park is ontworpen
door J.D. Zocher jr. De zuidtuin met buxus en rozen is
geometrisch, naar een ontwerptekening van Leonard
Springer. Het woonhuis is harmonisch gebouwd op een
GIETELO
vrijwel vierkante plattegrond. Maak de gemarkeerde
wandeling door Parkbos Voorstonden van 2,5 of 7 km.
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Klavertje 4

Empese en Tondense Heide - Coulisselandschap

32 km | route 999567

Start 96 87 28 Bronkhorst 51 52 Middelste molen
Empense en Tondense Heide 56 57 88 63 Einde.
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Gasten Landal Coldenhove starten en eindigen richting 96 .
Hollandse coulisselandschap
Een coulisselandschap is een halfopen landschap dat
door de beplanting en bebouwing het karakter heeft
van een toneel met coulissen. Heggen, struiken en
bomen worden afgewisseld met dorpen, boerderijen
en buitenplaatsen. De weggetjes slingeren door het
landschap.

Nationaal Park Veluwezoom

Er is na elke bocht een verrassing, dat horen wij in ieder
geval terug van bezoekers aan Brummen, Eerbeek,
Oeken, Tonden, Voorstonden, Empe, Hall en Leuvenheim,
de dorpskernen van gemeente Brummen. Prachtig
landschap tussen de Veluwe en de uiterwaarden van de
IJssel.

Empese en Tondense Heide

Empese en Tondense Heide
Dit natuurgebied van Natuurmonumenten bestaat uit
natte heide en blauw grasland. Vind bijzondere planten
als de Spaanse ruiter, de gevlekte orchis en de grauwe
klauwier. Vind de kamsalamander en zeldzame
insectensoorten als de gouden sprinkhaan,
zompsprinkhaan, tengere pantserjuffer en het
heideblauwtje. Vanaf de parkeerplaats, op de Hallsedijk

Apeldoorns Kanaal’

nabij het Van Hasseltpaadje, zijn twee wandelingen
uitgezet van 5 en 7,5 km.

Papierfabriek Middelste Molen
Wil je zien hoe de mensen uit 1850 papier schepten?
Kom dan naar de historische papierfabriek De
Middelste Molen. Hier maken ze papier met
waterkracht en stoom. Het water komt rechtstreeks
van de Veluwe en stroomt het waterrad op. Met
grote papierpersen wordt het water uit de
papierpulp geperst en blijft papier over. Even laten
drogen en klaar.
Leuk voor kinderen en volwassenen. Open van
woensdag tot en met zaterdag. Check tijden en
prijzen op demiddelstemolen.nl.

Papierfabriek Middelste Molen

i Brummen , Marktplein 13/14, 6971 AB Brummen
36, 6961 CW Eerbeek
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| v v Stuijvenburchstraat
vbrummen.nl
Visit Brummen Eerbeek, info@visitbrummen-eerbeek.nl
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Het water valt trapsgewijs naar beneden. Loop je mee?
Vanaf de oorsprong van de Vrijenberger spreng tot aan de
monding in het Apeldoorns Kanaal, een afstand van 6,5
km, heeft de beek een verval van ruim 15 meter. Daarmee
is de Loenense Waterval de hoogste van Nederland.

