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Zomer en winter herfst en lente, deze route is altijd mooi. Zelfs als het regent.
Je begint in het mooie Brummen en wandelt al snel de uiterwaarden in. Ruimte! De pont brengt je naar
de overkant van de IJssel. Daar loop je eerst een stukje over de IJsseldijk. Rechts in de verte zie je het
Veluwemassief, dichterbij de ganzen en de IJssel. Via het achterland nader je Bronkhorst, het kleinste
stadje van Nederland. Leuk en niet zo tijdrovend, om even rond te kijken.
Dan loop je terug naar het veer en aan de overkant loop je langs een beek weer terug naar Brummen.
Via het geheimzinnige jodenpad kom je weer op je beginpunt.
De weg loopt grotendeels over verharde paden. Er is bij de start in Brummen en onderweg in Bronkhorst
volop horeca. De veerpont vaart op gezette tijden, maar in elk geval dagelijks van 10 tot 17 uur. 3
Neem kleingeld mee, je kunt er niet pinnen.

Routebeschrijving
Begin je wandeling op het Marktplein van Brummen 1 .
Ga in noordelijke richting, neem links naast de Primera de
Zegerijstraat. Neem de 2e straat rechts, voorbij huisnummer
20, dit is de Gasfabriekstraat. Einde links, dit is de Baron van
Sytzamastraat. Eerste weg rechts, onder het viaduct door,
daarna direct weer rechts, dit is de Bronkhorsterweg. Volg
deze weg tot je bij een driesprong komt met hoge populieren.
Ga links, langs een boerderijtje en twee buitenplaatsen 2
richting veerpont. Met de bocht mee naar links. Je ziet, hoort
en ruikt de IJssel al. Neem de pont. 3
Aan de overkant volg je de Veerweg tot bovenop de dijk. Hier
ga je rechts, je kunt op het fietspad op de dijk nemen, of het
wandelpad ernaast.
Passeer het Keukengemaal en het Kunstgemaal en twee
veeroosters. Direct voorbij het boerenbedrijf met een vijver ga
je links, de dijk weer af, richting molen. Dit is de Spaensweertweg, loop deze uit, langs de molen 4 , aan het eind ga je
links, dit is de Molenstraat. Hier loop je over een fietspad. Aan
het eind van deze weg links, de Onderstraat. Nu sta je in het
stadje Bronkhorst. 5

Ga linksom of rechtsom om de kerk, in beide gevallen kom je
op de Bovenstraat. Deze leidt weer naar de dijk, de Veerweg
en de pont. Neem de pont.
Aan de overkant loop je weer naar de driesprong, nu houd je
links aan, de IJsselgouw. Neem het fietspad aan de
rechterkant of het voetpad onderlangs links van het fietspad,
langs de Leuvenheimsebeek. In dat laatste geval moet je
verderop de dijk overklimmen. In dat geval: Bij een groep
bomen links ga je rechts de dijk op om de N348 over te steken.
Het wijst zich vanzelf.
Wandel via het fietspad Brummen weer in, over de
Arnhemsestraat. Rechts aanhouden, richting centrum, niet
naar Leuvenheim. Het fietspad gaat over in een stoep. Rechts,
voorbij de straatachtige oprit naar de Gallery 6 , is een smal
voetpad, het Jodenpad, 7 dat aan het eind een haakse bocht
naar links maakt en overgaat in de Koppelenburgerweg. Aan
het eind rechts, dit is de Gravenstraat. Na 50 meter links, dit is
de Kerkstraat. Ga links langs de kerk, 8 blijf de Kerkstraat
volgen en kom na een bocht naar rechts weer uit op het
beginpunt.
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Bijzonderheden
1 Brummen
Vanaf het NS station van Brummen (zie plattegrond aldaar) is
het een wandeling van 1 kilometer tot het marktplein. Als je
per auto komt: Parkeer in de buurt van
het Marktplein. Op het Koppelplein schuin achter de Blokker
of bij de Oude Kerk, die vind je in de buurt van de torenspits.
Rond het Marktplein kun je koffie drinken en wat te eten
voor onderweg kopen.
Brummen is een statig en gastvrij dorp met hoge bomen en
een gevarieerd buitengebied. Door de eeuwen heen zijn hier
uitgestrekte landgoederen en mooie villa’s gebouwd door de
plaatselijke adel en later door de notabelen die de stad in de
zomer wilden ontvluchten. Ook de nabije jachtgronden op de
Veluwe maakten het gebied interessant. De meeste van deze
villa’s worden nu gewoon bewoond en met toewijding
onderhouden.
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2 Spaensweerd
Rechts ligt de historische buitenplaats Spaensweerd. Het huis
en de tuin zijn Rijksmonumenten. Het landgoed dateert uit de
veertiende eeuw. Het huis is in neoclassistische stijl gebouwd.
De voortuin is formeel en symmetrisch. Aan de achterzijde
van het huis is een landschapstuin. Spaensweerd wordt
particulier bewoond en is niet voor het publiek toegankelijk.
Jaarlijks worden de tuinen op vastgestelde data geopend voor
het publiek.
Aan de overkant staat van de weg staat De Wijde Landen. Het
huis, zoals het er nu staat is vermoedelijk rond 1855 gebouwd
en de tuin is ongeveer een eeuw terug aangelegd. In 2011 is
het huis gekocht door de huidige bewoners. Zij hebben met
respect voor de geschiedenis het huis gerenoveerd. Ook de
tuin is grondig onder handen genomen, waarbij oude paden
en zichtlijnen zijn hersteld.

5 Kleinste stad van Nederland
Bronkhorst kreeg in 1482 stadsrechten maar is nooit groter
geworden dan de oude middeleeuwse kern. Het noemt zich
het kleinste stadje van Nederland, maar zijn er meer plaatsen
die aanspraak maken op deze titel. Sfeervol is het zeker, met
oude boerderijhuisjes en een paar kasteelachtige huizen, in
totaal 38 rijksmonumenten. Je loopt door smalle keistraatjes
er zijn een paar leuke winkeltjes en fijne horeca. Bezienswaardig zijn de joodse begraafplaats en de kapel uit 1344. Voor de
liefhebbers zijn er ransuilen. Ze zitten soms met zijn allen in
een krulwilg op het Kerkplein, naast de stenenwinkel.

“De mooiste rivier van Nederland” zo wordt de IJssel
bestempeld door Jac P. Thijsse en ook door tegenwoordige
natuurkenners. Kijk maar naar de fraaie slingers, gepleisterde
koopmanshuizen en afwisselende oevers en achterland. De
IJssel loopt van Arnhem naar Kampen. Langs de waterloop zijn
in totaal 14 bruggen, 6 fiets/voetveren en 4 pontveren.
De pontveer Brummen - Bronkhorst is een attractie op zich.
Vanaf de banken op de Brummense oever kun je uren kijken
naar alles wat voorbij komt. Klassieke auto’s, enorme
binnenvaartschepen, snelle plezierboten. En al die mensen,
op al die fietsen.
4 Bronkhorster molen
De ruim 150 jaar oude Bronkhorster Molen, is elke zaterdag
open voor publiek. In de winkel kunt u allerlei soorten meel
en muesli kopen.
Openingstijden:
Maart tot en met september van 10.00-17.00 uur.
Oktober tot en met februari van 10.00-15.30 uur.
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6 The Gallery
The Gallery, de liefhebber kent het al, de niet-liefhebber hoeft
het niet te kennen.
7 Jodenpad
Een eeuw geleden wandelden de Bronkhorster joden nog
over dit pad naar de synagoge in Brummen. Langs het pad
staat het rijksmonument de jodenmuur. De synagoge, destijds
op de hoek van de Tuinstraat en de Primulastraat werd in
augustus 1889 ingewijd, maar 1917 alweer opgeheven. Vanaf
toen moesten de joden naar Zutphen. Het synagogegebouw
werd in 1962 afgebroken.
8 Pancratiuskerk
De Oude of Pancratiuskerk is een laatgotisch bouwwerk
gebouwd 1402, verbouwd in 1451 en 1937. Oorspronkelijk
had de toren een spits, maar die verdween tijdens een storm
in 1818. Daarna kreeg de toren zijn bolhoed. In 1971 werden
het kerkgebouw en de kerktoren erkend als rijksmonument.
De kerk is in gebruik bij de Protestantse gemeente Brummen.
Enigszins verscholen achter de kerk staat het rijksmonument
Huize Brunheim. Eén van de vele ‘rijke huizen’ van Brummen.
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3 IJssel
De vaartijden van de veerpont tussen Brummen en
Bronkhorst:
Mei t/m september: maandag t/m vrijdag 7.30 tot 19.00 uur
zaterdag, zon- en feestdagen 9.30 tot 19.00 uur
Oktober t/m april: maandag t/m vrijdag 7.30 t/m 17.30 uur
zaterdag, zon- en feestdagen 10.00 tot 17.00 uur.
Bij ijsgang, boven windkracht 7 en bij hoogwater vaart de
pont niet.

