
Almen – Zutphen v.v    [17,4 km]

Deze tocht voert door de Berkelvallei naar de oude Hanzestad Zutphen.  
U loopt tot midden in de stad zonder dat u langs autowegen hoeft te lopen.  
Een mooie gelegenheid om een dagtocht te maken en bijvoorbeeld een 
stadswandeling door Zutphen te maken.
De terugweg voert door de bossen van landgoed De Rees.

Staande voor de kerktoren loopt u via de Whemerweg (links van de  •	
 brandweergarage) in westelijke richting het dorp uit.

Net over de Laak slaat u linksaf. •	
 Bij de Laak (een beekje) staat onderstaand gedeelte uit het gedicht van Staring:
 Eens was het anders hier ter stee, Wanneer een voord den weg doorsnee, 
 En ‘t brugje, naast die voord geleid, Den smaad droeg van zijn nieuwigheid.  
 Gedicht Staring

U volgt het pad tot over de stuw.•	
Over de stuw rechtsaf en de Berkeloever vervolgen tot in Zutphen (de andere  •	

 Berkeloever is niet geheel toegankelijk voor wandelaars) Hier lopen een groot deel  
 van het jaar schapen en is dus ongeschikt voor honden. Een gedeelte is afgezet  
 met een hek waarover u kunt klimmen. 

U komt op een gegeven moment bij een brug en een stuw in de Berkel. •	
U blijft de Berkel volgen tot de volgende brug. Hier vervolgt u de Berkel aan de  •	

 rechterkant.
De eerstvolgende straat steekt u over en ondertussen loopt u Zutphen binnen.•	
U volgt het fiets-/voetpad tot de volgende straatweg.•	
Deze oversteken en het fiets-/voetpad vervolgen.•	
Na ca. 100 m voetpad links inslaan dat nog steeds de Berkel volgt.•	
Volgen tot de straatweg, deze oversteken en linksaf slaan.•	
U komt weer bij de Berkel en slaat rechtsaf het fiets-/voetpad in.•	
Om de school linksaf buigen. De brug over de Berkel en de straatweg  •	

 oversteken.
Weg vervolgen en na 100 m rechtsaf.•	
Even verder staat u voor winkelstraat de Beukerstraat.•	

Na uw verblijf in Zutphen loopt u het eerste gedeelte van de route terug.•	
Waar het grasland (de ijsbaan) links ophoudt slaat u links af. •	
Na 100 m rechtsaf de straatweg volgen en linksaf buigen de Schimmelpennincklaan  •	

 in tot aan de stoplichten.
Bij de stoplichten rechts tot de eerste stoplichten en hier de straat oversteken.•	
Eerste pad links (Oostveensepad).•	
Deze gaat over in de Damlaan en blijft u volgen tot in Eefde.•	
Op de T-splising rechtsaf het voet-/fietspad op tot aan het bord ‘Huize de Voorst’•	
Hier linksaf slaan (2•	 e weg)
De weg naar het landhuis buigt linksaf maar vervolg het pad. •	
Op een gegeven moment komt u over een spoorwegovergang en een kanaal.•	
In de bocht (een soort T-splitsing) houdt u rechts aan•	
Het eerste voetpad links loopt u in. Bij bord ‘opengesteld’.•	
U loopt eerst door een beukenlaan, vervolgens tussen akkers door een bos waarna •	

u het eerste pad rechtsaf gaat.
Vervolg het pad tot aan de verharde weg.•	
Deze steekt u over en na ca. 50 m slaat u linksaf het voetpad in.•	
Deze vervolgt u en meteen na het passeren van een verharde weg loopt u langs  •	

 de sloot verder. Deze loopt parallel aan de verharde weg. Waar de sloot ophoudt  
 komt u op de verharde weg die u vervolgt tot in Almen

Op het dorpsplein aangekomen bent u aan het einde van deze tocht•	
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