
 
 

Routewijzigingen Graafschapspad (2e druk 2017) 
Laatste aanpassing: 13-03-2023  
           

 Pag.|Regel|Kaart    Richting                Melding/Oude situatie / Te vervangen tekst                                  Tekst wijzigen in/nieuwe situatie   Soort 
Wijziging 

   Datum 

  Hieronder volgen eerst alle wijzingen in de Heen 
richting 

Hieronder volgen eerst alle wijzingen in de Heen richting   

17/14 en 15|01      heen  Bij bruggetje schuin links over het grasveld. Nu schouwpad 
langs de Berkel vervolgen (Na circa 500 m gaat 
dagwandeling linksaf)" 

"Bij bruggetje rechtdoor, u loopt weer langs de Berkel (de dagwandeling 
komt van rechts, over het bruggetje). Het schouwpad langs de Berkel 
vervolgen (Na circa 500 m gaat dagwandeling linksaf)" 

Tracering 22 nov 2018 

39|16 en 17|10      heen  Regels 16 en 17 vervangen door: Op de kruising met de Beemersteeg rechtdoor, u negeert zijwegen. Op de 
volgende kruising met Vorsterkampweg (Trekvogelpad gaat linksaf) 
rechtdoor. Na ongeveer 1 km op kruising rechtsaf, Foekendijk, asfaltweg 
(11). 

Tracering 13 mrt 2023 

41|2 t/m 16|11      heen Regel 2, na “… volgen.” t/m regel 16 vervallen “Foekendijk vervolgen. U kruist de Batsdijk (N312) en vervolgt de Foekendijk, 
nu een weg met halfverharding die overgaat in een zandweg. Einde 
Foekendijk linksaf, Laarbraakweg, zandweg. De zandweg gaat over in een 
tweebaans betonpad. Bij woning Laarbraakweg 1 rechtdoor de zandweg 
(Laarbraakweg) volgen. Einde zandweg rechtsaf (Semmeltjesdijk), eveneens 
zandweg. U kruist na 300 meter de Baakse Beek. Hier rechtdoor. Einde 
Semmeltjesdijk rechtsaf, Mödijk. Zandweg gaat over in asfaltweg en direct 
na de eerste boerderij, Mödijk 6, linksaf over het schouwpad van de 
watergang. Einde watergang linksaf (Veldermansdijk), asfaltweg. Einde weg, 
ziet eruit als kruising, rechtsaf, Strengendijk, asfaltweg. Eerste weg links, 
Vellerdijk, asfaltweg. Gaat verderop over in zandweg en maakt een bocht 
naar rechts (honden aan de lijn i.v.m. reeën). Einde weg links (Tolhutterweg), 
600 meter relatief drukke asfaltweg. Na grensbord gemeente Berkelland, de 
weg heet nu Tolhutweg, eerste weg rechts, zandweg, (eveneens Tolhutweg). 
Direct na de woning aan uw rechterhand Tolhutweg 1a, linksaf door het hek 
via graspad (dus niet het pad “GertJanspad”), particulier terrein (honden aan 
de lijn). Bij het klaphek maakt het pad een bocht naar rechts. Volg de 
bomenrij. Einde pad linksaf (Veengoot), asfaltweg. Einde weg scherp 
rechtsaf, Bielemansdijk, asfaltweg (wandelknooppunt U83)”.  

Tracering 13 mrt 2023 

43/ 1 en 2/12      heen Regels 1 en 2 tot "… Bielemansdijk” vervallen “(Wandelknooppunt U83) Volg de Bielemansdijk. Na ongeveer 250 m vóór 
“Berkenhof” linksaf...” 

Tracering 13 mrt 2023 



 
 

 Pag.|Regel|Kaart    Richting                Melding/Oude situatie / Te vervangen tekst                                  Tekst wijzigen in/nieuwe situatie   Soort 
Wijziging 

   Datum 

  Hieronder volgen eerst alle wijzingen in de Heen 
richting 

Hieronder volgen eerst alle wijzingen in de Heen richting   

17/14 en 15|01      heen  Bij bruggetje schuin links over het grasveld. Nu schouwpad 
langs de Berkel vervolgen (Na circa 500 m gaat 
dagwandeling linksaf)" 

"Bij bruggetje rechtdoor, u loopt weer langs de Berkel (de dagwandeling 
komt van rechts, over het bruggetje). Het schouwpad langs de Berkel 
vervolgen (Na circa 500 m gaat dagwandeling linksaf)" 

Tracering 22 nov 2018 

47|2 t/m 4|14      heen Regels 2 t/m 4 vervallen  “300 m eerste weg linksaf, Slangenburgweg. Na 50 m rechtsaf pad langs de 
bosrand en de rand van een vennetje. Aan het einde van het pad linksaf, 
landgoed Slangenburg in, een breed karrenspoor. Deze weg met bochten 
blijven volgen. Op einde weg”  

Tracering 16 apr 2021 

51|15 t/m 20|15      heen Regels 15 t/m 20 vervallen “....stadion De Vijverberg. Rechtdoor lopen tot de rondweg in de diepte. Hier 
linksaf, langs de rondweg. U gaat via het fiets/voetpad de brug over de 
rondweg over. Het pad komt uit op de Spoorstraat. Hier gaat u linksaf en 
volgt de weg tot het station.” (16)  

Tracering 30 okt 2018 

69|8 en 9|23       heen Regels 8 en 9 vervallen “... om de kasteelheuvel heen. Eerste paadje linksaf. Dit gaat de heuvel op. 
Na de maquette van het voormalige kasteel daalt u weer af en neemt het 
eerste pad links. U gaat door een hekje en gaat met de bocht mee naar links 
over een pad van veldkeien. Voor schuur…"  

Tracering  16 apr 2021 

75|1 t/m 6|25      heen Regels 1 t/m 6 vervallen (25) “Na trap of fietspad IJsselbrug over. Daarna rechtsaf via het fietspad 
met een haarspeldbocht naar het maaiveld. Bij wandelknooppunt C85 linksaf 
de klinkerweg in (Bronsbergen). Sla dan na ca. 50 m rechtsaf: verlenging van 
het Leestense Broek klompenpad. Volg deze route over een graspad en 
onder de brug door. Waar het klompenpad na een klaphek rechtsaf buigt, 
blijft u rechtdoor lopen, steeds de IJssel volgend. Loop door tot een draaihek 
bij gemaal Helbergen en ga daar de dijk op. Sla linksaf richting Zutphen Aan 
het eind voor een huis met de bocht” 
 
Bij hoog water zullen delen van dit stuk onder staan, maar dan kunt u de 
“oude” route over de dijk volgen.  

Tracering 22 aug 2022 

77|rechterkolom 
bovenaan|kaart 4 

  heen  
      & 
  terug 

B&B Greet Klijnstra is opgeheven  Mevrouw Klijnstra heeft ons meegedeeld dat haar B&B is opgeheven     Horeca 
        &  
    Logies 

 
11 juli 2022 



 
 

 Pag.|Regel|Kaart    Richting                Melding/Oude situatie / Te vervangen tekst                                  Tekst wijzigen in/nieuwe situatie   Soort 
Wijziging 

   Datum 

  Hieronder volgen eerst alle wijzingen in de Heen 
richting 

Hieronder volgen eerst alle wijzingen in de Heen richting   

17/14 en 15|01      heen  Bij bruggetje schuin links over het grasveld. Nu schouwpad 
langs de Berkel vervolgen (Na circa 500 m gaat 
dagwandeling linksaf)" 

"Bij bruggetje rechtdoor, u loopt weer langs de Berkel (de dagwandeling 
komt van rechts, over het bruggetje). Het schouwpad langs de Berkel 
vervolgen (Na circa 500 m gaat dagwandeling linksaf)" 

Tracering 22 nov 2018 

  
 Hieronder volgen alle wijzingen in de Terug richting       Hieronder volgen alle wijzingen in de Terug richting  

  

17|7+8|01      terug “..... graspad langs de Berkel. Na ca. 1,5 km pad vervolgen 
schuin ... t/m ... bruggetje links. Ga voor de brug rechtsaf, 
wandelpad.” 

“..... graspad langs de Berkel. Het schouwpad volgen, Kerkpad oversteken, 
en verder langs de Berkel tot een bruggetje links. Ga bij de brug rechtdoor, 
verhard wandelpad.” 

Tracering 22 nov 2018 

39|1 t/m 3|10      terug  (11) “Vervolg de Kaaldijk t/m … vervolgen.“ vervalt (11) Vervolg de Kaaldijk met afwisselend zand, halfverharding en asfalt. Op 
kruising met Vorsterkampweg rechtdoor (Trekvogelpad komt hier erbij) 
negeer zijwegen en op kruising met Beemersteeg weer rechtdoor, de 
afwisselend verharde en onverharde Kaaldijk vervolgen.  

Tracering 13 mrt 2023 

41|1 t/m14|11      terug Regels 1 t/m 14 (het hele tekstblok) vervallen De volgende tekst komt in plaats van dit tekstblok:  
“Op viersprong bij wandelknooppunt U53 scherp linksaf, Veengoot, 
asfaltweg. Na circa 300 meter, tegenover woning Veengoot 2, rechtsaf, 
particulier terrein (honden aan de lijn), graspad. Bij het klaphek maakt het 
pad een bocht naar links. Einde pad door het klaphek, rechtsaf (Tolhutweg), 
zandweg. Einde weg linksaf, eveneens Tolhutweg, een relatief drukke 
asfaltweg. Na grensbord van gemeente Bronckhorst heet de weg 
Tolhutterweg. Na 600 meter over de drukke weg bij huis Tolhutterweg 42 
rechtsaf, Vellerdijk, zandweg (honden aan de lijn i.v.m. reeën). De weg 
maakt een bocht naar links. Einde weg rechtsaf, Strengendijk, asfaltweg. 
Eerste weg linksaf, Veldermansdijk, asfaltweg. Na 900 meter bij boerderij 
Veldermansdijk 1, Nieuw Bakhuis, rechtsaf over het schouwpad van de 
watergang. Einde schouwpad rechtsaf (Mödijk), asfaltweg. Na ruim 100 
meter zandweg. Einde weg linksaf, Semmeltjesdijk, zandweg. Na 500 meter 
kruist u de Baakse Beek. Hier rechtdoor. Eerste zandweg linksaf 
(Laarbraakweg). Na 250 meter bij woning Laarbraakweg 1 rechtdoor, 
eveneens Laarbraakweg, een tweebaans betonpad en verderop zandweg. 
Zandweg volgen en eerste zandweg na de bocht rechtsaf, Foekendijk. Kruis 
de asfaltweg, Batsdijk, en vervolg de Foekendijk, nu asfaltweg. Eerste weg 
linksaf, Kaaldijk (11).   

Tracering 26 jul 2022 



 
 

 
 Pag.|Regel|Kaart    Richting                Melding/Oude situatie / Te vervangen tekst                                  Tekst wijzigen in/nieuwe situatie   Soort 

Wijziging 
   Datum 

  Hieronder volgen eerst alle wijzingen in de Heen 
richting 

Hieronder volgen eerst alle wijzingen in de Heen richting   

17/14 en 15|01      heen  Bij bruggetje schuin links over het grasveld. Nu schouwpad 
langs de Berkel vervolgen (Na circa 500 m gaat 
dagwandeling linksaf)" 

"Bij bruggetje rechtdoor, u loopt weer langs de Berkel (de dagwandeling 
komt van rechts, over het bruggetje). Het schouwpad langs de Berkel 
vervolgen (Na circa 500 m gaat dagwandeling linksaf)" 

Tracering 22 nov 2018 

43|13 t/m16|12       terug Regels 13 t/m 16 vanaf “Op viersprong ... t/m ... een 
asfaltweg.” (12) vervallen 

De gewijzigde tekst gaat verder hierboven, zie 41|1 t/m 14|11 (terug) Tracering 16 apr 2021 

47|9 t/m 11|14       terug Regels 9 t/m 11 vervallen Dit brede karrenspoor met bochten blijven volgen. 50 m voor u een 
asfaltweg (Nijmansweg) bereikt, ziet u aan de rechterhand een vennetje. 
Vlak daarvoor een klein paadje naar rechts inslaan dat verderop langs een 
bosrand leidt en uitkomt op een half verharde weg, de Slangenburgweg. 
Daar linksaf en na 50 m rechtsaf de Nijmansweg in. Na 300 m eerste weg 
linksaf (Rutgersstraat) en zandweg.” (14) 

Tracering 16 apr 2021 

51|3 t/m 6|15      terug Regel 3 t/m 6 vervallen “...volgen dat met een brug over de rondweg gaat. Direct na de brug linksaf, 
zandpaadje. Aan het einde pad dat komt uit op een verharde weg rechtsaf 
(Vijverlaan). Achter stadion De Vijverberg langs” 

Tracering 30 okt 2018 

69|7|23      terug Regel 7 vervalt "veldkeien. Eerste paadje linksaf. Dit gaat de heuvel op. Na de maquette van 
het voormalige kasteel daalt u weer af en neemt het eerste pad links. U gaat 
door een hekje en gaat met de bocht mee naar links over een pad van 
veldkeien.” 
 
  

Tracering 16 apr 2021 

75|8 t/m 11|25      terug Regels 8 t/m 11 vervallen “richting Brummen. U loopt over een fietspad langs de IJssel. Neem direct 
voor gemaal Helbergen de weg rechts, ga de dijk af en het draaihekje door. 
Volg het graspad dat langs de rivier loopt. Na een klaphekje wordt dit de 
verlenging van het Leestense Broek klompenpad. Ga onder de brug door en 
volg dit pad tot een klinkerweg (Bronsbergen) en sal daar linksaf, Aan het 
eind van de klinkerweg bij wandelknooppunt C85 rechtsaf. Fietspad …" 
 
Bij hoogwater zullen delen van dit stuk onder water staan, maar dan kunt u 
de ”oude” route over de dijk volgen. 

Tracering 22 aug 2022 

77|rechter kolom 
bovenaan|kaart 4 

Heen &         
Terug 

B&B Greet Klijnstra is opgeheven Mevrouw Klijnstra heeft ons meegedeeld dat haar B&B is opgeheven   Horeca 
     

11 juli 2022 


