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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 

Het hart 

Als dorpshuis is Het hart ook echt een centrum voor het dorpsleven in het ‘verknipte’ dorp Eefde. 
Ja, verknipt door drie spoorlijnen en het Twentekanaal. 
Vele verenigingen en organisaties vinden hier onderdak. Dit dorpshuis functioneert zonder enige 
subsidie van overheid, provincie of gemeente. Er wordt van alles georganiseerd: verenigingsfeesten, 
concerten, ruilbeurzen, lezingen, seminars, oefenavonden en bruiloften. Uiteraard is Het hart de 
uitgelezen plek voor jaarlijkse evenementen zoals het Oranjefeest! 

• vanaf het terras aan voorzijde, rechtsaf de Zutphenseweg volgen in de richting van Gorssel 
• het spoor over en na de (voormalige) fietshandel Onstenk/Rovelo linksaf de Teenkweg in 

Eefsche Enk 

Het dorp Eefde is ontstaan uit vier marken (‘onverdeelde grond’): Eefde, Angeren, Wolfeler en Rijsselt. 
De marke Eefde was de grootste en lag aan de noordzijde van de Eefsche beek, die al sinds de 
middeleeuwen naar de IJssel stroomt. (De marke, ook markegenootschap of boermarke genaamd, is 
een middeleeuws collectief van grotere boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van hun 
gemeenschappelijke gronden reguleerden. Het woord ‘marke’ (letterlijk grens of scheiding) wordt ook 
gebruikt om het gebied mee aan te geven dat bij een dorp hoort.) 
Boeren vestigden zich op de hogere dekzandgronden tussen de beekdalen. Direct in de nabijheid van 
de boerderij werden (gemeenschappelijke) akkers of essen aangelegd. Uit groepjes dicht bij elkaar 
wonende boeren zijn als bestuursvorm de marken ontstaan. De marke kende boerderijen met eigen 
grondbezit en daarnaast het gebruiksrecht van de gemeenschappelijke gronden. Dat waren destijds de 
gemeenschappelijke en ongecultiveerde of ‘woeste’ gronden tussen de (grotere) boerderijen. Boeren 
lieten hun vee op zowel privégronden als de woeste gronden grazen. Zo konden zij voldoende beesten 
houden om de benodigde mest te kunnen produceren voor de bouwlanden. Ook konden de boeren 
voldoende plaggen steken. Ook werd zo uitgemaakt wie het vee mocht weiden en wie plaggen mocht 
steken. 

De marke Eefde wordt al in 1036 genoemd. In andere akten of oorkonden komt de naam Evede of 
Eefde al voor sinds 1272. De Eefsche enk (hooggelegen veldje of akker) is nog een overblijfsel van 
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deze ouderwetse ‘woeste gronden’. Deze enk behoort nu tot het fraaie coulisselandschap rondom 
Eefde. Oude boerderijen in en om de marke Eefde zijn nu nog te herkennen in enkele straatnamen, 
zoals het Ensink, het Nuessink, Jolink, Barge, Schurink en Teenk. 
Het nabijgelegen Zutphen (‘zuid veen’) ontstond ook rond deze tijd. 

• de zandweg blijven volgen tot het Jan Regelinkpad 2 
• 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 (zie hieronder); bij de T-
splitsing voor een wit huis gaat u rechtsaf langs de Kapel Op ’t Rijsselt 
(links) en een rustplek met picknicktafel (foto rechts) aan een vijver 
Zie ook Lunch op de laatste pagina! 
 

Nederlandsch Mettray/Intermetzo 

Opgericht in 1851 door de filantroop Willem Hendrik Suringar was de Nederlandsch Mettray een 
protestants opvoedingstehuis voor niet-criminele jongeren met gedragsproblemen. Het werd 
opgebouwd op landgoed ’t Rijsselt naar het voorbeeld van een gelijksoortige inrichting in het Franse 
Mettray. Onder de actuele naam ‘Intermetzo’ is het nu een jeugdzorginstelling. 
Rondom landgoed ’t Rijsselt lagen enkele boerderijen op een IJsselduin. ’t Rijsselt is al in de elfde eeuw 
bekend. De eerste vermelding van een gebouw in Eefde stamt uit 1105. In een oorkonde wordt een 
boerderij of landgoed ‘Rislo’ (het Rijsselt) genoemd. Huize ‘Het Rijsselt’ is in 1850 afgebroken en 
maakte ruimte voor de Nederlandsch Mettray. 

• 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 (zie hieronder) 4 

’t Valcke 

Dit is een van de oudste boerderijen in deze omgeving. Het is een zogenaamde T-boerderij uit de 19e 
eeuw – een boerderij met een dwarsgeplaatst voorhuis. De goed bewaard gebleven boerderij is van 
architectuurhistorisch waarde en is, net als de bijbehorende bijschuur en kippenhok, rijksmonument. 
Het is een belangrijk element in de omgeving. Hoewel deze boerderij al omstreeks 1640 wordt 
genoemd, zijn er enkele balken op de deel die markeringen laten zien die uit 1400 dateren. 

• 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) volgen langs de 
uiterwaarden 5 tot de plaats waar het Twentekanaal in de rivier de IJssel uitmondt (met picknicktafel en 
afvalbak) 6 
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Wielen en meer 

Rondkolkend water, meestal als gevolg van dijkdoorbraken, creëren wielen. Daardoor ontstonden 
diepe gaten tot wel 10 meter diep. Uit het gat in de dijk werd achter de kolk grond afgezet, vaak zand 
uit de dieper gelegen lagen. Bij het doorbreken was de kracht van het water vaak zo groot, dat de dijk 
niet meer te dichten was. Om de kolk werd dan een nieuw stuk dijk gebouwd. Wat nu nog resteert zijn 
vaak kleine, diepe poelen. In het rivierenlandschap van Nederland komen vele wielen of kolken voor. 

• 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 (zie hieronder) 

Fort de Pol 

De voormalige vuilstort Fort de Pol, aan de andere zijde van de kanaalmonding, hoort bij het 
aangrenzende Zutphense bedrijventerrein ‘De Mars’. De landschappelijk fascinerende plek heeft een 
trapsgewijze opbouw. Vanuit de omgeving is de bult goed zichtbaar. De oude afvalberg werd in 2014 
onder meer als uitkijkpunt ingericht en maakt ook deel uit van een MTB-route (mountainbike). 
De berg steekt ruim twintig meter boven het maaiveld uit. Vanaf de top heeft u een magnifiek uitzicht 
op Zutphen, de IJsselvallei, de Veluwe en de Achterhoek. 
Fort de Pol was tot in de jaren 1950 een verdedigingsfort, onderdeel van de beroemde IJssellinie. Dit 
kazemat behoorde tot de Zutphense vesting. Het fort werd kort voor 1800 gebouwd en had tot doel 
de monding van de Berkel, de Polbeek en de Eefdese beek, die daar gezamenlijk uitmondden in de 
IJssel, te verdedigen. Het vestingwerk is geheel verdwenen. 

• 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 
• 7 eerst er onderdoor en dan rechtsaf het voetpad blijven volgen tot de woonwijk (Spijkwijk); u komt uit op de 
Vullershof 

Het Spijk 

Tegenwoordig een woonzorgcentrum in Eefde, vroeger was het een klooster met een eigen tuin en 
bos. Het staat nog steeds in een parkachtige omgeving in het centrum van het dorp. De monumentale 
villa uit 1864 is nog steeds het gezichtsbepalend element en maakt tevens deel uit van het 
dienstencentrum. 

• 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 
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• 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 
• aan de overkant van de weg, links onder bij het stukje bos, is een historisch gebouw (zie hieronder) 8 

‘De Laatste Stuiver’ (Rustoordlaan 45) 

De oudste historische vermelding (1378) betreft een boerderij met omliggende gronden, die 
voornamelijk in gebruik was als herberg. Vermoedelijk ruim daarvoor al in gebruik als pleisterplaats en 
herberg. Tevens tolhuis voor reizigers op de weg tussen Deventer en Zutphen. In de middeleeuwen de 
vergaderplek van de marke Angeren. 
Het familiehotel ‘De Laatste Stuiver’ is ook al eeuwenoud en staat bekend onder twee namen. De 
herberg, naderhand hotel geheten, heette van oudsher De Laatste Stuiver. 
De boerderij, die onder hetzelfde dak was gevestigd, heette De Hulst of De Hoist. Onder deze naam 
was de eigenaar bekend als ‘gewaarde’ in de marke Angeren. Gewaarde(n) is de term die gebruikt 
werd voor de markegenoten die eigenaren waren van de gewaarde volle erven. Dit waren de 
boerderijen waaraan een waartal, waardeel of morgental verbonden was. De zogenaamde aandelen in 
de woeste grond van de marke, waren exclusief gebruiksrecht voor de gewaarden. 
De brug over de Polbeek (grens tussen Zutphen en Gorssel) heette dan ook de Hulster- of Hoisterbrug 
(tevens tolbrug). 
Na het vertrek van de familie Becude als kastelein is het horecabedrijf beëindigd. Vanaf de vijftiende 
eeuw zijn de kasteleins van deze herberg bekend. De herberg was gelegen tegenover het ‘Wolsacker 
Velt’, het exercitieterrein van de Huzaren van het Zutphens Garnizoen. Dit bracht natuurlijk ook extra 
inkomsten mee… Een van de laatste kasteleins (Wunderink) verhuurde het Wolsacker Velt ook aan het 
garnizoen en bij zijn overlijden schonk hij die grond aan de gemeente Gorssel, onder voorwaarde dat 
daar nimmer gebouwd mocht worden! 
Momenteel is dit de plek van de voetbalvelden van sportclub Eefde. Het pand heeft zelfs enige tijd 
dienst gedaan als tijdelijk gemeentehuis van de gemeente Gorssel (1862). Na de tweede wereldoorlog 
geraakte het welbekende hotel met feestzaal en kegelbaan een beetje in verval, totdat een 
architectenbureau hierin gevestigd werd. 
Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als kantoor voor diverse bedrijven en woning (bovenetage). 

• voorbij het kleine stuk bos volgt u het smalle fietspad naar rechts en steekt u de brug over 
• 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’, Damlaan 6 9 

Huis ‘Den Dam’ 

Van het oorspronkelijke, vermoedelijk laat-15e-eeuwse huis 
is een vierkante kelder met kruisribgewelven bewaard 
gebleven. Het huis werd in 1599 herbouwd door Gerlach van 
der Capellen en Judith Ripperda (hun wapenstenen zijn 
bewaard gebleven). 
In 1756 kreeg het huis, in opdracht van Alexander Hendrik 
van der Capellen, zijn huidige gepleisterde aanzien met 
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omlopend schilddak. 
In 1848 en 1875 volgden nog enkele verbouwingen. Het huis wordt omringd door een 19e-eeuwse 
landschappelijke parkaanleg. 
Het nabij gelegen, gepleisterde neoclassicistische huis 't Klaphek (Damlaan 3), dat lange tijd tot het 
landgoed behoorde, werd in 1843 gebouwd voor de Zutphense bankier H. Evekink. 
In het bos tegenover het huis is een zogenaamde ‘bakspieker’ te zien. 

• 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 
• op de hoek aan de overzijde van de Kapperallee ziet u een wit gebouw, ‘De Uitrusting’ (zie hieronder) 

De Uitrusting 

In 1992 woedde er een vernietigende brand bij zaal De Uitrusting aan het einde van de Kapperallee in 
Eefde. Gebrek aan zaalruimte voor diverse verenigingen die tot voor kort hun onderkomen in De 
Uitrusting hadden, was het gevolg. De verenigingen konden her en der in Eefde terecht. Sommige 
vonden een onderkomen in de kantine van de voormalige Coberco-fabriek aan de Zutphenseweg, 
andere streken neer in de vroegere christelijke school aan de Dr. Van der Hoevenlaan. Ook de 
basisscholen in Eefde boden ruimten aan een aantal verenigingen aan. Zelfs in boerenschuren werd 
onderdak gevonden. 
Aangezien op de locatie van De Uitrusting geen zalencentrum meer zou komen, werd al snel het idee 
opgevat om in Eefde een dorpshuis op te zetten. Dat er in Eefde toch echt behoefte bestond aan 
zaalruimte stond als een paal boven water. Eefde heeft een grote diversiteit aan verenigingen, van 
dartvereniging tot vereniging van plattelandsvrouwen en van sjoelclub tot muziekverenigingen. Dit 
alles heeft geleid tot de bouw van dorpshuis Het hart, Jolinkweg 2. 

• blijf de Kapperallee volgen tot de eerst beste gelegenheid om over te steken naar Landgoed ‘Huis De 
Voorst’... 11 
• ... maar rechts ziet u in de velden een vrij modern gebouw: het crematorium (zie hieronder) 

Crematorium ‘De Omarming’, Voorsterallee (Zutphen) 

Dit gebied behoorde in vroegere tijden tot marke 
Angeren. In de directe omgeving van het crematorium 
en de begraafplaats is een van de oudst bekende 
grafvelden in deze omgeving teruggevonden. Dit 
grafveld gaat terug tot de prehistorie van ongeveer 2500 
jaar geleden. 
Verder zijn er bewoningssporen aangetroffen uit de latere prehistorie (de IJzertijd), de Romeinse tijd 
en de middeleeuwen. Bij archeologisch onderzoek zijn o.a. vuurstenen artefacten uit het 
mesolithicum, aardewerk, munten en andere gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd en de 
middeleeuwen aangetroffen. Er is zelfs handgevormd aardewerk aangetroffen afkomstig uit de 
vroege- of middenijzertijd. 

• na het oversteken van de Kapperallee bevindt u zich op de Almense 
Binnenweg bij Landgoed ‘Huis De Voorst’ 12 

Landgoed ‘Huis De Voorst’ 

Hier (Binnenweg 10) ziet u een monumentaal landhuis in strak 
classicistische vormen. Het geheel in zandsteen uitgevoerde 
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hoofdgebouw met gebogen colonnades wordt met de twee bouwhuizen verbonden. Arnold Joost van 
Keppel, vertrouweling van Koning-Stadhouder Willem III en sinds 1696 Graaf van Albemarle, liet dit 
huis in 1695-97 bouwen ter plaatse van een mogelijk 15e-eeuwse spieker. 
Het geheel, een kopie van paleis Het Loo in Apeldoorn, wordt geflankeerd door een portierswoning 
(Binnenweg 2) en een jachtopzienerwoning (Binnenweg 3). 
Op 18 augustus 1943 brandde het hoofdgebouw geheel uit (door toedoen van een onvoorzichtige 
schilder), maar in 1956-57 is het weer gerestaureerd. 

• 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’ 

Sluiscomplex Eefde 

Het sluizencomplex Eefde is in 1935 gebouwd naar een ontwerp van ingenieur Roosenburg van 
Rijkswaterstaat, voor het in 1930-36 aangelegde Twentekanaal. Het complex bestaat zowel aan boven- 
als benedenhoofd uit twee heftorens met hefschuif. De torens zijn onderling verbonden door een 
overdekte brug met omloop. Bij het complex behoren dienstwoningen, een kantoor en een gemaal, 
dat diende voor het terugpompen van het water dat bij het schutten verloren ging. 
Het Twentekanaal is aangelegd in het vroegere dal van de Polbeek, ten oosten van de spoorlijn 
Deventer-Zutphen. De beek volgt min of meer haar oorspronkelijke loop en vormt daarmee een 
groenzone tussen de wijken Polbeek en Voorsterallee. 
Het Twentekanaal vormt een fysieke grens tussen het bebouwde gebied (De Mars) en het landelijke 
gebied aan de noordzijde. Het kanaal wordt aan weerszijden begrensd door dijklichamen. Deze sluiten 
aan op de dijken langs de IJssel. 
De aanleg van het Twentekanaal in de dertiger jaren betekende een nieuwe barrière, een verdere 
versnippering van het ’verknipte’ dorp Eefde. Voor de aanleg moesten vele woningen en boerderijen 
het veld ruimen. Het kanaal werd voornamelijk handmatig aangelegd in het kader van de 
werkvoorziening tijdens de crisisjaren van de vorige eeuw. Daarnaast was het van groot belang voor 
de afwatering van het omliggende achterland. 
Anno 2016 wordende plannen uitgevoerd om aan noordzijde van het actuele kanaal een nieuwe kolk 
aan te leggen, met verdere ontruiming van huizen en bosgebied. 

• het kanaalpad blijven volgen richting camping ‘Het Waldhoorn’; ook hier kunt u op het terras pauzeren 
• nu de weg vervolgen door het bos, langs de scouting, tot aan de Boedelhofweg en het spoor (Zutphen-
Enschede) 
• het spoor oversteken en de Elzerdijk volgen (rechtdoor) tot aan de Eefsche (Eefse) beek 
• 14 tip: aan het begin van de Elzerdijk ziet u rechts een perceel bos; er loopt een wandelpad doorheen dat 
uitkomt verder op de Elzerdijk 
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Huis ’t Elze 

Deze plek was vroeger bekend als landgoed ’t Elze, dat in 1945 doelwit werd van een verdwaalde V1-
raket (misschien gelanceerd van een van de lanceerbanen verscholen in de bossen nabij Joppe); een 
parkbos met lanen, een vijver, een bruggetje, een verwaarloosde tennisbaan en een deel van de 
toegangsdeur staan er nog als herinnering aan het huis. 

• 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); dit is de originele loop van deze 
middeleeuwse beek; er zijn plannen om, met een verhoogde watergang, de beek weer in oude glorie te 
herstellen 
• 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 

De boomgaard 

Dit is een lokaal burgerinitiatief uit 2013, met 14 oude rassen appel-, peren- en kersenbomen, dat 
onderhouden wordt door vrijwilligers. In vroegere tijden was de weide bij de beek dé ontmoetingsplek 
van het dorp. Ook werden lakens hier gebleekt. 
Met deze boomgaard realiseert de Dorpsraad plannen om, met Oud-Nederlandse appel- en 
perenbomen, de ‘bongerd’ beschikbaar te maken voor iedereen. 

• 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 
• na de boomgaard kunt u nog een korte wandeling maken over een historisch landgoed (zie hieronder) 16 
• u slaat linksaf en volgt het voetpad langs een ijzeren hekwerk tot u net voor een T-splitsing 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. 

Landgoed ’t Haveke 

Het landgoed bestaat uit een in 1860 gebouwd herenhuis, 
omgeven door een grote Engelse tuin naar een ontwerp van 
Leonard Anthony Springer met bos en verzorgde gazons. 
Soms zijn er ook reeën te zien. 
Kilometers lange wandelpaden voeren door het park dat 
overdag vrij toegankelijk is voor het publiek. 
De eerste vermelding van Landgoed ’t Haveke dateert uit 
1481 wanneer ene Herman ter Havick zijn vrouw naar 
aanleiding van hun huwelijk behalve een groot geldbedrag dit 
huis cadeau gaf. 
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Tegen 1860 werd het oude huis afgebroken en het nieuwe ‘Het Haveke’ gebouwd. Daarna werden er 
door de eigenaars enkele veranderingen aan het huis aangebracht en kwam het in 1948 in het bezit 
van de familie van de Graven van Rechteren-Limpurg-Speckfeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPX 
Download een gpx-bestand van de route: www.hetharteefde.nl/38-hart/291-knapzakroute 

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! 
 

Koos & David 
master@davidbloch.com 
06 3875 7619 
Namens de Dorpsraad Eefde, themagroep Recreatie & Toerisme 

 

Deze versie: 31.7.17 


