Trage Tocht Steenderen
Auteur: Rob Wolfs
Boerenland en Bronkhorst
Dit is een echte boerenlandwandeling, voor honderd procent. We wandelen voornamelijk
over graspaden langs sloten en soms over akkerranden. Het landschap is open, maar
wel gestoffeerd met bomen, heggetjes en knotwilgen. We komen langs de
Bronkhorstermolen, een zogenaamde 'dwangmolen'. De inwoners van de stad waren
gedwongen hun koren met deze molen te laten malen. En halverwege de route wandelen
we door Bronkhorst, met zijn 155 inwoners het kleinste stadje van Nederland. De plaats
ontstond bij het kasteel van de Heren van Bronkorst en vormde het middelpunt van een
heerlijkheid. Bronkhorst kreeg in 1482 beperkte stadsrechten, maar bleef altijd klein. Het
kasteel is in 1828 afgebroken. Er loopt een pad naar en over de beboste slotheuvel, waar
ooit het kasteel stond. Bronkhorst was in de zestiger jaren van de 20e eeuw het
paradepaardje van Monumentenzorg. Het centrale kerkje en de 18e en 19e eeuwse
woningen en boerderijen er omheen zijn grotendeels gerestaureerd. Ook het plaveisel, de
straatverlichting en de handwijzers die de afstanden aangeven in 'uren lopen', zijn in
oude stijl gehouden, waardoor het stadje nu een klein openluchtmuseum is. We
wandelen over een mooi graspad geflankeerd door eikenbomen terug door het
boerenland. Even voor Steenderen gaat de route dwars door de velden richting de
aardappel- en fritesgeuren van de Avikofabrieken.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de Burg. Smitstraat/Toldijkseweg loop je de Dorpsstraat in. Aan het eind
linksaf, Landlustweg. Op de driesprong met de Wehmestraat rechtdoor. Na huisnummer
40 met het asfaltpad meebuigen naar rechts. Even daarna op een driesprong rechtdoor,
een karrenspoor met naastliggend asfaltfietspad. Je passeert Huis Landlust aan je
linkerhand. Waar de weg een bocht naar links maakt bij C43, ga je rechtsaf, een smal
voetpad. Je komt uit voor een sloot. Met het graspad meebuigen naar rechts. Je hebt nu
de sloot aan je linkerhand. Je komt uit bij een asfaltweg.
2. Hier oversteken en rechtdoor, het graspad aan de rechterkant van het water
vervolgen. Je passeert verderop een stuw aan je linkerhand en je komt uit voor een
bredere watergang. Daar ga je rechtsaf, opnieuw een graspad langs het water in de
richting van een molen. Op het eind van een akker aan je rechterhand ga je ook nog
steeds rechtdoor, iets naar beneden en het graspad langs het water in de richting van de
molen vervolgen.

3. Asfaltweg oversteken en rechtdoor het graspad aan de rechterkant van het water
vervolgen. Je loopt in de richting van een wit sluisgebouw. Even voor het gemaal krijg je
een bosje aan je rechterhand. Hier ga je al snel rechtsaf een trappetje op en direct bij een
bordje 'IJsselvallei Slotheuvel Bronkhorst' meebuigen naar links, een grindpad. Je komt
uit bij een driesprong, hier links aanhouden. Je loopt langs een heg en open veld aan je
rechterhand. Op driesprong vlakbij het sluisgebouw rechtsaf verder langs het open veld.
Aan het eind op een driesprong opnieuw rechtsaf. Je passeert aan je linkerhand de
slotheuvel. Op een volgende driesprong voor zwarte ronde stenen rechtsaf, iets omhoog.
Het pad gaat over in klinkers en direct daarna op een splitsing linksaf klinkerstraatje
vervolgen. Meebuigen naar rechts en je komt op het horecaplein bij de kerk, Kasteelweg.

4. Op de kruising na de kerk rechtdoor, Onderstraat. Op splitsing bij wegwijzer
rechtdoor, Onderstraat vervolgen. Je verlaat Bronkhorst en vervolgt de klinkerweg. Je
passeert boerderijnummer 13 en even daarna bij C12 linksaf, een doodlopende
asfaltweg. Aan het eind van de doodlopende weg ga je rechtsaf, een graspad langs
populieren met aan je linkerhand een sloot, wit-rode markering. Ook bij C44 rechtdoor dit
graspad langs de sloot vervolgen. Je komt uit op een pad dat naar rechts omhooggaat in
de richting van een boerderij.

5. Hier ga je linksaf, een breed graspad met aan je rechterhand bos. Aan je linkerhand
een sloot. Verderop tussen de graslanden blijf je ook steeds de slootkant met bochten
volgen. Waar de sloot ophoudt, ga je schuin rechts omhoog. Op de asfaltweg linksaf.
Vrijwel direct weer schuin rechtsaf naar beneden. Rechtsaf langs een bordje van
Staatsbosbeheer 'Bakerwaard', een breed graspad langs de bosrand. Na ruim 300 meter
bij een open grasvlakte ga je voor een watergang rechtsaf, over grasstrook met aan je
linkerhand het water. Aan het eind meebuigen naar links langs het water. Je komt uit bij
een open grasvlakte. Hier ga je rechtsaf over het gras met aan je rechterhand een
(droge) sloot. Aan het eind voor bosschage links over gras tussen bomen en bosschage.
Je komt weer bij een open grasvlakte. Daar ga je vrij snel schuin rechts omhoog in de
richting van een oud overwoekerd houten hek naar de asfaltweg. Oversteken en rechtsaf
over het fietspad. Even voor de wegwijzer ga je linksaf over een smal graspaadje met
aan je linkerhand een sloot, Kruisbrinksche Laak. Dit paadje steeds volgen. Het komt uit
in de bocht van een asfaltweg bij een bankje. Hier ga je rechtsaf.
6. Aan het eind van de Wolfsstraat linksaf, Covikseweg. Pal voor nummer 9 rechts over
een klinkerpad langs het huis. Het klinkerpad gaat over in een brede onverharde weg die
tussen de velden doorloopt.Je passeert een paal van de Gasunie aan je rechterhand.
Aan het eind, voor een andere akker, rechtsaf over een strook tussen de akkers door (let
op: kan soms overwoekerd zijn deze strook). Even verder bij een paal met markering
linksaf over een graspad langs een droge sloot, aan de rechterkant blijven. Je komt uit op
een fietspad en gaat linksaf. Alweer snel, aan het eind van de bocht naar rechts (en nog
ruim voor het bord Steenderen), ga je linksaf over gras aan de rechterkant langs een
(droge) sloot. Voor een markeringspijl rechtsaf. Je komt uit in de bocht van een
klinkerweg. Hier ga je rechtdoor. Direct daarna op driesprong met de Timpweg ook
rechtdoor. Nu de eerste weg links, Koningin Julianalaan. Op driesprong rechtdoor. De
weg buigt naar rechts. Aan het eind naar rechts. Op driesprong links aanhouden. Aan het
eind linksaf en even verder ben je weer bij het oude stadhuis van Steenderen.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Steenderen, Oude Gemeentehuis (nu directiegebouw van Aviko), op de splitsing
vanToldijkseweg, Burg. Smitstraat en Dorpsstraat.
Openbaar vervoer
bushalte 'Stadhuis' lijn 82 Zutphen-Doetinchem (alle dagen 1 x per uur).
Lengte van de wandeling
9 km.
Horeca onderweg
in het centrum van Steenderen en halverwege in Bronkhorst diverse gelegenheden.
Percentage verhard-onverhard
20%-80%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-steenderen/12874/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over ongebaande paden in de Achterhoek. € 14,95, ISBN: 97890-78641-35-3. In het voorwoord verklaart Rob Wolfs zijn liefde aan de Achterhoek en
legt hij uit waarom hij juist van deze streek houdt. Daarna volgen in zijn lofzang achttien
coupletten in de vorm van prachtige en afwisselende wandelingen. Wie dit gidsje
doorbladert krijgt al een goede indruk van het rijke cultuurlandschap, dat kenmerkend is
voor de Achterhoek. Maar wie echt verliefd wil worden op de Achterhoek trekt zijn
wandelschoenen aan en begint aan deze fantastische reeks wandelingen. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

