
Wandelroute Eefde



Vertrek van Dorpshuis Het hart

Eefde (Aefde), dorp in de gemeente Lochem, 
aantal inwoners: ongeveer 4400. 

Dorpshuis Het hart: na het afbranden van café-zalencentrum de Uitrusting
in Eefde, hadden vele verenigingen geen onderdak meer en werd 
gekozen voor de bouw van een dorpshuis midden in Eefde. Inmiddels
bestaat dit 16 jaar en bedruipt het zich geheel zónder subsidie! 
Vele feesten en andere activiteiten vinden hier plaats en het heeft 
met recht het hart van vele Eefdenaren gestolen… 

Bij de uitgang, linksaf over het Triverseplein (richting Zutphen) 

Triverseplein: geopend op 1 juni 2016, na de herinrichting van de 
Zutphenseweg en na de totstandkoming van de nieuwe rondweg 
om Eefde. De naam is bedacht in een prijsvraag door de bevolking. 
Tevens kermisterrein.

Via het gele voetpad verder langs het evenementenveld, fietspad oversteken 

Evenementenveld: gelegen tussen Schurinklaan en Zutphenseweg. 
De Oranjevereniging Eefde (O.V.E.) is een heel belangrijke motor binnen
de Eefdese cultuur. Deze organiseert op grootse wijze de jaarlijkse 
Oranjefeesten, waar een groot deel van de inwoners actief of passief
aan deelneemt. Hiermee levert de O.V.E. een betekenisvolle bijdrage aan

de onderlinge verbondenheid tussen bewoners van de verschillende buurten, de bebouwingslinten en
het buitengebied, die samen Eefde vormen. De O.V.E. heeft ongeveer 1350 leden (dus ruim een derde van
de bewoners van Eefde is lid). 

Langs Zutphenseweg pad blijven volgen: links – waterspeelplaats; rechts – Het Spijk

Het Spijk: voormalig klooster (het
‘Noviciaat en Filosofie van de 
Congregatie der Missie Lazaristen’),
met aangrenzend park, tuinen en 
kassen, nu woonzorgcentrum 
(bejaarden) en opengesteld bos-
gebiedje, langs Eefse Beek.
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Oversteken naar Dr. Van der Hoevenlaan  – rechtdoor 

Nieuwbouw woningen Kruitbosch-locatie (ooit fietsgroothandel, school (’t Kompas) en postkantoor). 
De eerste (christelijke) school in Eefde kwam pas in 1878 en de Wilhelminaschool in 1898 (nu Villa 60). 
In nadagen van de Tweede Wereld- oorlog was deze zijde van de N348 al bevrijd door de Canadese troepen
(6 april 1945), terwijl de overzijde (de huidige Spijkwijk) nog bezet gebied was. Dat werd de volgende dag
bevrijd (7 april 1945). Anekdote: boer Hagelstein kwam vanuit bezet gebied brood halen bij bakkerij 
Brummelman (bevrijd gebied), terwijl in zijn woning nog Duitse troepen ingekwartierd waren…

Sla rechtsaf net na de spoorwegovergang – steek de weg over naar het voetpad,  
fiets-/voetpad vervolgen via Wunderinkpark

Wunderinkpark: een wandelparkje genoemd naar de ongehuwde
zoon van de toenmalige eigenaren van ‘De Laatste Stuiver'. 
Bij zijn overlijden kreeg de gemeente een groot legaat, waaronder
'het Wolsackse Velt'.

Bij verharde weg (Meijerinkstraat) linksaf – langs de voetbalvelden op de Wolzak

De Wolzak: park via een legaat verkregen
door voormalige gemeente Gorssel, nu
gemeente Lochem, onder voorwaarde dat
daar géén woningen gebouwd mogen
worden! Nu locatie voetbalvelden Sport-
cub Eefde. Vroeger bekend onder ‘het 
Wolsackse Velt’, oefen- en exercitieterrein
van de Huzaren die Zutphen moesten 
beschermen. ‘Schietebult’ nog zichtbaar
aanwezig (links in bos) .

De Meijerinkstraat komt uit op de Rustoordlaan  –  oversteken en linksaf
Rolstoelgebruikers volgen route vanaf pagina 7

De Laatste Stuiver: oude tol-
boerderij, tevens herberg en
logement. Reeds bekend in
1270, genoemd in Markeboeken.
Uitleg Marken: eerste bestuurs-
vorm voor gemeenten; samen-
werking boeren en regelgeving

voor inrichting openbare ruimte als graslanden, heide en moeras/veengebieden + aanleg dijken IJssel + 
ontginning veengebieden etc.
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Oud gemeentehuis: nabij hotel ‘De Laatste Stuiver’ op de hoek van de
Raadhuisstraat en de Rustoordlaan werd in 1862 het eerste gemeente-
huis van de gemeente Gorssel gebouwd. Tot 1914 heeft het daar dienst
gedaan. De naastgelegen Raadhuisstraat kwam op die wijze aan haar
naam. Nu in gebruik als kantoor van een thuiszorginstelling.

Bij de Koffiestraat rechtsaf (bij kantoor notaris Smook) doorlopen tot dijk (Twente-
kanaal) – sla linksaf en volg de dijk; bij Sluiscomplex/Kapperallee linksaf

Twentekanaal en sluiscomplex: aanleg vanaf 1933. Gereed ong. 1938. Doel: afwatering groot deel Twents
achterland en Achterhoek, tevens goede economische verbinding tussen grote rivieren, via IJssel en
Twente (kledingindustrie etc.). Grotendeels handmatig aangelegd in het kader van werkverschaffings-
project in crisisjaren 20e eeuw. Komende jaren wordt een tweede, grotere sluiskolk gebouwd (tekening 2),
gereed medio 2020.

Sla bij de Yserenstraat rechtsaf – volg de bochtige Yserenstraat tussen de flats tot de
Boedelhofweg, Boedelhofweg oversteken

Boedelhofweg: vernoemd naar voormalig havezate (soort kasteel) ‘de Boedel-
hof’. Al genoemd in 1378. In bezit van Andries Yseren (een belastinginner van
Zutphen, namens de hertogdom Gelre en graafschap Zutphen), namens de
hertogdom Gelre en graafschap Zutphen. Vandaar de naamgeving van deze
straten. In 1583 verwoest tijdens de belegering van Zutphen, door Spaanse
overheersers. Later werd een oranjerie gebouwd door de fam. Van der Capellen
(zie wapenschild). Nu is alleen het voormalig Koetshuis nog aanwezig, in het
verleden in gebruik door de hockeyclub. Momenteel weer in gebruik als woning.
De Boedelhof is in het wapen verwerkt.
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Rechtdoor via Kazerneplein naar de Kazerne,  sla voor de Kazerne linksaf en daarna
rechtsaf op de Kapperallee

Detmerskazerne: gebouwd in 1938 en gereed 1940. Voor ingebruikname reeds gevorderd door Duitse 
bezetters (Wehrmacht). Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het complex veel oorlogsschade opgelopen
door de geallieerde luchtaanvallen. Tot 2012 in gebruik geweest, het laatst als opleidingslocatie voor de
Koninklijke Marechaussee. Nu herbergt het Poortgebouw o.a. de Stichting Veteranen Oost Nederland
(S.V.O.N.), het WerkAtelier, de Legotheek en de bierbrouwerij van het Eefdese Markebier!

Ga door tunneltje onder het spoor naar de Blaak 

Spoortunneltje Kapperallee/de Blaak: verfraaid met mozaïekwerk van Eefdese kunstenaar Kees Schwarze,
die ook kunstwerk de Stroom (Sluiscomplex) en de mozaïekblokken langs de Schurinklaan heeft gemaakt.

Bij bosgebiedje linksaf door het bos, langs de Eefse Beek 

Eefse Beek: een langzaam stromend ‘riviertje’, ontstaan uit de natuurlijke samenvoeging van waterlopen
als Molenbeek, Huurnerbeek en Eefse Beek. Van belang voor de afwatering van het omliggende achterland
en komt uiteindelijk in het Twentekanaal uit. Ondergrond is zandbodem. De totale lengte is ongeveer 12
kilometer. In beheer bij het Waterschap Rijn & IJssel.
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Na het bos, volg de beek langs de Boomgaard en langs de waterspeelplaats; 
links aan overzijde Eefse Beek ligt landgoed Het Haveke

Boomgaard: ontstaan door eeen burgerinitiatief om een openbare
boomgaard in het dorp aan te leggen met 14 hoogstamfruitbomen, 
bestaande uit oud-Nederlandse en oude IJsselstreek appel- en peren-
rassen, zoals ’t Sijden hempje (appelras uit ong. 1750) en de Rotneus
(oud perenras).          

Waterspeelplaats Eefse Beek: officieel geopend door burgemeester 
Sebastiaan van ’t Erve in 2017.  Aanleg als deelproject Highport Eefde,
herinrichting dorpskern Eefde n.a.v. aanleg rondweg (N348 – ‘Witte Lint’).

Landgoed Het Haveke: Landgoed uit 1300, genoemd naar havezate ‘Het Havinck’, nu privébezit, maar
deels opengesteld voor wandelend publiek, tevens B&B, park in Engelse stijl aangelegd, ong. 14 ha groot. 

Bij geelkleurig voetpad weer rechts – fietspad oversteken vervolg de Schurinklaan
lopen terug naar Dorpshuis Het hart – 

einde route

Mozaïekblokken van kunstenaar Kees Schwarze vormen een picknickplaats aan de Schurinklaan. 
Zie uitleg onder nummer 14.
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Optie rolstoelgebruikers: route volgen vanaf punt 9 hieronder 

Rechtdoor langs Rustoordlaan – rechts aanhouden en vervolgen via Rustoordlaan 

Oversteken naar Sintpietplein (het marktplein),  rechtdoor via Kerklaan

Marktplein en Sintpietplein: zie naambord ter plaatse, naast Hosta bloemenzaak. Officieuze  naamgeving
bij afscheid van oud Sinterklaas in Eefde (Piet Tollenaar). Geeft tevens aan dat Eefde een ‘verknipt dorp’ is,
met winkels op diverse vreemde plaatsen in het dorp. Door aanwezigheid van het Twentekanaal, de N348
en diverse spoorwegen, is er nooit een echt dorpshart ontstaan.

Kerklaan: in 1936 werd het ‘Witte Kerkje’ van de Gereformeerde Kerk van Eefde-Gorssel in gebruik geno-
men. Door het samengaan van de Hervormde en Gereformeerde Gemeente verloor het dorp in 1988 dit
markante gebouw aan de Kerklaan. Dat Eefde kerkelijk meer dan acht eeuwen met Warnsveld  verbonden
was, is van belang geweest voor de ontwikkeling van Eefde. Kerkpaden zijn of wegen geworden of ze zijn
verdwenen, o.a. door de aanleg van het Twentekanaal.

Rechts aanhouden Kazernestraat – voor Kazerne linksaf Kapperallee

Detmerskazerne: gebouwd in 1938 en gereed 1940. Voor ingebruikname reeds gevorderd door Duitse 
bezetters (Wehrmacht). Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het complex veel oorlogsschade opgelo-
pen door de geallieerde luchtaanvallen. Tot 2012 in gebruik geweest, het laatst als opleidingslocatie voor
de Koninklijke Marechaussee. Nu herbergt het Poortgebouw o.a. de Stichting Veteranen Oost Nederland
(S.V.O.N.), het WerkAtelier, de Legotheek en de bierbrouwerij van het Eefdese Markebier!

Door spoortunneltje  – bij bosgebiedje de Blaak blijven volgen 

Spoortunneltje Kapperallee/de Blaak:
verfraaid met mozaïekwerk van Eefdese
kunstenaar Kees Schwarze, die ook
kunstwerk de Stroom (Sluiscomplex)
en de mozaïekblokken langs de 
Schurinklaan heeft gemaakt.
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Linksaf op de Ensinkweg – weg volgen voorbij Boomgaard aan linkerzijde

Ensinkweg: vernoemd naar een voormalige boerderij met boomgaard
op die plaats. Vele straatnamen in Eefde refereren aan het agrarische
verleden van dit dorp.

Boomgaard: ontstaan door eeen burgerinitiatief om een openbare
boomgaard in het dorp aan te leggen met 14 hoogstamfruitbomen, 
bestaande uit oud-Nederlandse en oude IJsselstreek appel- en peren-
rassen, zoals ’t Sijden hempje (appelras uit ong. 1750) en de Rotneus
(oud perenras).          

Bij Beekweide 1e links – door wijkje tot aan geelkleurig fietspad langs Zutphenseweg 

Rechtsaf – fietspad oversteken – langs Schurinklaan naar Het hart

einde route

Mozaïekblokken van kunstenaar Kees Schwarze vormen een picknickplaats aan de Schurinklaan. 
Zie uitleg onder nummer 12.

Versie oktober 2017
Met dank aan David Bloch en Koos Kemperman voor de route en Gerrit Ebbink voor de kaart.
Tot stand gekomen door de inzet van de afdeling communicatie van de gemeente Lochem.
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