Knapzakroute in en om het dorp
Eefde
Een bewegwijzerde looproute van ruim 17 km om en door
het dorp Eefde, langs fraaie natuur en verschillende
bezienswaardigheden.
Hoewel u op een willekeurige punt kunt beginnen, wordt voor de beschrijving van de
route het dorpshuis Het hart als startpunt gebruikt.
Naast deze tekst staan er her en der langs de route het knapzaklogo en een pijltje als
wegwijzer (wandelrichting tegen de klok in). De nummers 1-17 in deze tekst komen
overeen met cijfers op de kaart.
U kunt gerust de route opsplitsen en in twee keer wandelen; de hele route duurt
ongeveer 5 uur en is ongeschikt voor minder validen en rolstoelgebruikers.
Mocht u met een hond (of honden) wandelen, let er dan alstublieft op waar u deze
beter aan de lijn kunt houden.
Onderweg zijn er diverse rustpunten, waar u kunt genieten van de inhoud van uw
knapzak. Hoe lang u erover doet, heeft u zelf in de hand.
Genieten, daar gaat het om!
• 1 startpunt: dorpshuis Het hart, Jolinkweg 2
• vanaf het terras aan voorzijde, rechtsaf de Zutphenseweg volgen in de richting van
Gorssel
• het spoor over en na de fietshandel Onstenk/Rovelo (waar u fietsen ook kunt
huren), linksaf de Teenkweg in (bij de bushalte)
• 2 de zandweg blijven volgen tot het Jan Regelinkpad
• rechtsaf de fiets-/voetgangersbrug over en de Enkweg blijven volgen
• kort na het perceel Eefdese Enkweg 6 (links) linksaf door bospad tot aan de
verharde weg
• linksaf; dit is de Quatre Brasweg die overgaat in Mettrayweg
• kort na het straatnaambord en tegenover Mettrayweg 36 gaat u rechtsaf; u verlaat
de verharde weg en volgt de oprijlaan van nummer 65
• loop rechtdoor tot voorbij het ‘verboden toegang’-bord
• net voor een grote schuur (Pasman manege) gaat u linksaf dan kort daarna

rechtsaf langs de manege (rechts), met de woonhuizen aan uw linkerhand
• 3 zo komt u op het terrein van Intermetzo; bij de T-splitsing voor een wit huis gaat
u rechtsaf langs de Kapel Op ’t Rijsselt (links) en een rustplek met picknicktafel aan
een vijver (rechts). Zie ook Lunch op de laatste pagina.
• langs de slagboom lopen totdat u bij een verharde weg (Valkeweg) en een
boerderij komt
• hier gaat de wandelroute naar rechts richting de IJssel, maar als u eerst een klein
historisch uitstapje wilt maken, neem dan de moeite om linksaf te lopen om de
boerderij Valkeweg 3 te bekijken 4
• hervat de wandeling door terug te lopen of gewoon rechtsaf te gaan richting de
IJssel
• bij de splitsing bij Landgoed Klein Zwavink (rechts) blijft u de verharde weg (links) 5
volgen langs de uiterwaarden tot de plaats waar het Twentekanaal in de rivier de
IJssel uitmondt (met picknicktafel en afvalbak) 6
• geniet van het uitzicht op dit bijzondere plekje (monding kanaal in rivier); kijkt u
zuidwaarts, dan ziet u het industrieterrein van Zutphen en Fort de Pol
• blijf het verharde pad langs het Twentekanaal volgen en ga onder de Polbrug door
• bijna direct na de brug gaat u linksaf een misschien onduidelijk pad volgen parallel
aan de weg over de brug
• volg dit ‘beheerpad’ tot bij de verkeerslichten op de N348 (rondweg) en de
Mettrayweg/Nachtegaalstraat
• ga nu rechtsaf de Mettrayweg op en na luttele meters steekt u de weg over om
weer een beheerpad, maar nu langs de smalle Eefsche beek, te volgen
• klim over het hekje, steek het brugje over en ga linksaf langs de beek; hond aan de
lijn (Waterschap)
• let op: aan welke kant van de beek u makkelijker kunt lopen, hangt deels van het
seizoen en deels van het maaibeleid af; of u meteen oversteekt of wacht tot u bij de
gebouwen (Trajectum) die u in de verte ziet, is onbelangrijk; ook daar kunt u met
droge voeten oversteken
• het beheerpad blijven volgen tot de spoorbrug
• eerst er onderdoor en dan rechtsaf het voetpad blijven volgen tot de woonwijk
(Spijkwijk); u komt uit op de Vullershof 7
• ga rechtsaf op deze weg (Vullershof)
• de volgende weg (Spijkpad) oversteken en rechtdoor blijven volgen

• voor haaks staande woningen (Het Have 43) rechtsaf het pad langs de woningen
blijven volgen
• de volgende straat (Achterzoom) oversteken, ga rechtsaf en volg het fiets-/voetpad
(Hungerinkpad)
• dit pad blijven volgen tot de Meijerinkstraat (u ziet een spooroverweg rechts)
• ga linksaf op de Meijerinkstraat en onder de spoorbrug door
• direct na de spoorbrug gaat u rechtsaf langs het kunstgrasvoetbalveld
• loop door met aan uw linkerzijde het voetbalveld tot aan het bos
• daar gaat u rechtsaf door het bos heen tot enkele huizen (aan de Mettrayweg langs
het Twentekanaal)
• ga linksaf richting de witte brug over het Twentekanaal
• voorbij het kleine stuk bos volgt u het smalle fietspad naar rechts en steekt u de
brug over 8
• direct na de brug de rijbaan oversteken; let op het verkeer!
• dan de asfaltweg, die in een onverharde weg overgaat (Damlaan), volgen met het
Twentekanaal aan uw linkerzijde
• bij de spoorwegovergang gaat u rechtsaf (nog steeds Damlaan) langs de Cricketclub
en Scheidsrechtersvereniging
• bij de eerste gelegenheid voorbij het sportveld gaat u linksaf (Damlaan) langs Huis
Den Dam 9
• het pad geheel uitlopen tot de Kapperallee in Eefde (daar ziet u het autobedrijf van
Gebr. Klumper) 10
• ga rechtsaf en blijf het fietspad volgen
• blijf de Kapperallee volgen tot de eerst beste gelegenheid om over te steken naar
Landgoed ‘Huis De Voorst’ 11
• na het oversteken van de Kapperallee bevindt u zich op de Almense Binnenweg bij
Landgoed ‘Huis De Voorst’ 12
• u kunt het landgoed bekijken en/of omheen wandelen
• dan de Binnenweg rechtdoor blijven volgen (de klinkerweg gaat over in een breed
onverhard pad)
• na een houten slagboom gaat u linksaf de brede zandweg volgen (Binnenweg) tot
aan de Almenseweg/N826
• bij de Almenseweg gaat u rechtsaf het spoor en ook het Afleidingskanaal over
• na het elektriciteitshuisje gaat u linksaf de Almenseweg/Molendijk op

• aan het einde van de weg gaat u linksaf de Molendijk op in de richting van de
Kapperallee en het sluizencomplex
• terug op de Kapperallee gaat u rechtsaf richting de sluis 13
• ga voorbij het sluizencomplex meteen rechts het Kanaalpad op
• er is een rustplekje met picknicktafels waarvandaan u de werking van de sluizen
uitgebreid kunt bewonderen; in de zomermaanden zijn er rondleidingen (contact:
VVV – 0575 549 901 – ma t/m vr 09.00-17.00); ook kunt u nog zo’n 200 m verder
lopen op de Kapperallee om te verpozen bij Grand Café-Restaurant ‘De Sluis’
• het kanaalpad blijven volgen richting camping ‘Het Waldhoorn’; ook hier kunt u op
het terras verpozen
• nu de weg vervolgen door het bos, langs de scouting, tot aan de Boedelhofweg en
het spoor (Zutphen-Enschede)
• 14 het spoor oversteken en de Elzerdijk volgen (rechtdoor) tot aan de Eefsche
(Eefse) beek
• ga voorbij de brug over de beek linksaf en houd de beek aan uw linkerzijde totdat u
bij een stuwtje komt met haaks aan rechterzijde nog een beekje, de Oude Eefsche
beek
• sla rechtsaf en blijf deze beek volgen; hond aan de lijn (Waterschap)
• let op: aan welke kant van de beek u makkelijker kunt lopen, hangt deels van het
seizoen en deels van het maaibeleid af; wel moet u vanaf ongeveer de helft van dit
traject aan de linkerkant lopen; er is een betonnen brug bij een boerderij; mocht u
iets van een draadhek moeten openen om door te gaan, dringend verzoek om deze
daarna secuur te sluiten!
• het beheerpad geheel blijven volgen tot aan verharde weg (De Blaak); links ziet u
Tuincentrum De Blaakhof
• ga nu rechtsaf op De Blaak tot u aan de linkerhand een pad in het bos ziet; hier
gaat u linksaf het bos in langs de oorspronkelijk meanderende Oude Eefsche beek
• het bospad blijven volgen tot de Ensinkweg; aan het einde van het bospad loopt u
linksaf door ‘Boomgaard Eefde’ 15
• 17 aan het einde van de boomgaard is er een ‘geel’ voetpad; ga rechtsaf langs de
Zutphenseweg – u ziet de kerk al – tot dorpshuis Het hart, waar u van een hapje en
een drankje kunt genieten, als u dat zou willen

Extra
• 16 na de boomgaard kunt u nog een korte wandeling maken over een historisch
landgoed, ’t Haveke
• u slaat linksaf en volgt het voetpad langs een ijzeren hekwerk tot u net voor een Tsplitsing van de weg een toegangspoort (tevens uitgang) van het landgoed ziet
• eenmaal door het poort kunt u linksom of rechtsom over het terrein van zo’n 14
ha; een wandeling hier duurt 15-20 min.

Lunch
Intermetzo biedt wandelaars de mogelijkheid om op het terrein te lunchen, tegen
een bescheiden vergoeding. De lunch wordt gemaakt en geserveerd door leerlingen
van de op het terrein gevestigde Suringarschool en geserveerd in het restaurant.
Graag aanmelden bij de receptie in het hoofdgebouw.
Verzoek
Mocht u opmerkingen of suggesties hebben naar aanleiding van deze route (u heeft
deze immers gelopen, misschien ziet u de dingen anders én de omgeving verandert
óók!), dan ontvangen wij deze graag!
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