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Praktische informatie:

Afstand: 12 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Brummen
Stationsweg 1
6971 BX Brummen
Coördinaten: 52°5'26" N   6°8'48" E

Horeca:
In centrum

De Vroolijke Frans
Knoevenoordstraat 51
6971 LH Brummen

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1116/7308

1. Vanaf stationsplein weg oversteken en, even zoeken, volg 
Tolzichtpad door stukje bos. Aan einde op kruising RD (School-
straat) en aan einde daarvan schuin RA (Zutphensestraat). Bij Van 
Limburg Stirumplein RD blijven gaan en kort daarna bij huisnr 16 
LA (Van Vuurenstraat). Aan einde RA (Zegerijstraat). Aan einde, 
voor pleintje, LA en daarlangs met rechterbocht meegaan.  
Voor huisnr 119 LA (Marten Putstraat). Kruising met Kerkstraat 
RD. Kruising met Jan Somerstraat ook RD, passeer grasperkje 
rechts van u. Op Giermanstraat LA. Tegenover huisnr 26 RA, smal 
klinkerwegje, en aan einde met knik RD (Nachtegaalstraat).  
Aan einde LA en een paar meter verderop scherp RA (Kampweg). 
Op kruising na huisnr 25 LA (Goeman Borgesiusstraat). Op 2e 
kruising RA (Troelstralaan), volg asfaltvoetpad langs hertenkamp 
en blijf langs hek daarvan. Na volière, voor speeltoestellen, RA  
en na ruim 30m scherp LA. Loop pad met ruime rechterboog om 
vijver uit. Aan einde, voor huisnr 60, LA. Kruising met Zutphense-
straat RD (Rhiendersevoetpad). Kruising met Julianalaan RD 
(Beatrixlaan), wat verderop loopt u langs spoor en blijf  
daarlangs (Irenelaan). 
 
2. Strak voor begraafplaats met rechterbocht meegaan en gelijk 
LA via hek begraafplaats inlopen (wandelt u daar liever niet over, 
dan RD en links er omheen lopen, bij * bent u weer op route). 
Volg zoveel mogelijk paden langs spoorbaan langs dikke haag 
links van u. Waar deze naar rechts buigt, doet u dat ook.  

Na een slinger door het dorp, langs een hertenkamp en door een vijverpark, 
wandelt u over doorgaans rustige binnendoorweggetjes naar de bossen  
van het uitgestrekte Landgoed Leusveld met daarin het bijzonder fraaie 
Jachthuis. Over het Hallsepad en stille bospaadjes kuiert u langs Kasteel 
Engelenburg terug naar het station.  
 
Op twee derde deel van deze route komt u bijna langs uitspanning 'De 
Vroolijke Frans'. Goed om te weten: het eerste deel gaat over een paar 
verharde wegen.
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Verderop even links gelegen uitgang opzoeken, daar doorheen,  
RA en aan einde LA. * 30m na spoorwegovergang LA (Weg naar 
de Wetten), wordt verderop landweg. Aan einde op asfaltweg LA.  
Na ongeveer 200m op driesprong RA (Knoevenoordstraat).  
Na ruim 500m op 1e weg RA (Stouwstraat). Aan einde daarvan  
LA (Rhienderensestraat). Let op: 100m na huisnr 20 RA (Leus-
veld, landweg). Na wat bochten en eenmaal in bos aan einde op 
T-kruising LA (100m naar rechts is uitkijkpunt 'Kiekuut' over het 
Turfveen). Na 20m RA, negeer pad naar rechts en aan einde LA. 
Blijf brede weg volgen.
 
3. Let op: na 500m ziet u links een bank met daarachter een met 
prikkeldraad omheind ruig graslandje. 100m daarna, op hoek van 
dat graslandje, LA en met linkerbocht (negeer pad naar rechts) 
om dat graslandje heen. Blijf pad volgen, verderop ziet u rechts 
weer zo’n stukje ruig grasland. Na rechterbocht daar omheen op 
ruime Y-splitsing rechts aanhouden, verderop ziet u links grotere 
graslanden met mooi uitzicht. Bij landhuis scherp RA (rood/geel) 
en na 50m scherp LA. Na paar bochten op betonplatenfietspad LA. 
U ziet kort daarna links Jachthuis Leusveld met opvallende klok.
 
4. Aan einde RA, brugje over, weg oversteken en verdergaan over 
fietspad langs die weg, verderop volgt haaks rechterbochtje 
(vanaf daar is links van fietspad een landweg te vinden!).  
Na enkele huizen fietspad met alle bochten meegaand volgen, 
onderweg ziet u dat dit het Hallsepad is. Aan einde bij Ap20363 
LA. Wat verderop drukke weg oversteken en LA, fietspad daar-
langs. Na ca 400m bij Ap21490 RA, fietspad, na 30m kunt u LA 
naar horeca. 100m daarna op 1e pad LA en na wederom 100m op 
1e pad RA, lang recht bospad. Op kruising met fietspad RA en in 
rechterbocht van fietspad LA, volg linkerpad. Voor golfvelden LA 
(wit/rood en geel rood), blijf pad langs golfvelden (r) volgen, 
wordt na paar bochten lange rechte grindweg. Na passeren van 
zijkant Kasteel Engelenburg in rechterbocht voor bankje LA en na 
20m aan einde RA. Aan einde pad oversteken en schuin RA, 
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bollend klinkerpad. Aan einde LA (naar rechts kunt u een kijkje 
nemen bij Kasteel Engelenburg), voetpad langs asfaltweg, daarna 
breed asfaltfietspad (Eerbeekseweg). Verderop ziet u spoor-
wegovergang en daar is links het station.


