Fietsroute
Bourgondisch Fietsen | Door stad en land in de noordelijke Achterhoek
Geniet van het afwisselende landschap en pauzeer op bijzondere locaties.
Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland

Afstand: 56 km
Fietsen door de streek tussen Zutphen, Lochem en Deventer is een geweldige beleving. De
route slingert door prachtige bossen en glooiende velden, waarna je weer één van de oude
stadjes of dorpen binnenrijdt. Onderweg passeer je statige landgoederen, bezoek je Hanzestad
Zutphen, kijk je uit over de meanders van de Berkel en fiets je in alle stilte langs het
Twentekanaal. Een route vol afwisseling en met zeven mooie horecagelegenheden om iets te
eten en te drinken.
Starten en pauzeren
A. Landgoed Ehzerwold ∙ Ehzerallee 14 Almen
B. Eetcafé Woodstok ∙ Bierstraat 14 Lochem
C. Café-Restaurant de Exelse Molen ∙ Oude Lochemseweg 4 Exel
D. Brasserie Buitenlust ∙ Lochemseweg 132 Harsen
E. Stayokay Gorssel ∙ Dortherweg 34 Kring van Dorth
F. Camping Het Waldhoorn ∙ Boedelhofweg 114 Eefde
G. Grand Café Pierrot ∙ Houtmarkt 54 Zutphen
De routebrochure met voordeelcoupons is binnenkort verkrijgbaar bij alle start- en
pauzeplaatsen.
Routebeschrijving
R=rechts(af), L=links(af), RH=rechterhand, LH=linkerhand, KP=fietsknooppunt, →=fiets richting
Landgoed Ehzerwold (A)
Pauzeren/eindigen: Ligt na 350 m aan je LH.
Vertrek: Verlaat Landgoed Ehzerwold en ga L.
1. Neem het eerste fietspad L. → KP 46
2. KP 46 → KP 16 → KP 15
3. Bij KP 15 R richting ‘Centrum’. Neem de eerste weg R (Walderstraat). Houd na 70 meter L
aan (langs het bord ‘voetgangerszone’ en fiets richting de kerktoren. Ga vlak vóór de kerktoren
R en dan direct L.

Eetcafé Woodstock (B)
Pauzeren/eindigen: Op het pleintje naast de kerk aan je RH.
Vertrek: Verlaat Woodstock en fiets ’t Ei in (schuin naar R). Lees verder bij 5.
4. Fiets langs de kerk en ga rechtdoor (’t Ei).
5. ’t Ei gaat over in de Gudulastraat. De Gudulastraat gaat over de Tuinstraat. Ga L bij de
voorrangsweg (Graaf Ottoweg). → KP 12
6. KP 12 → KP 21 Let op: Om te pauzeren/eindigen bij C volg je KP 21 tot je het bord
bebouwde kom ‘Exel’ passeert. Lees dan hieronder verder.
Café-Restaurant de Exelse Molen (C)
Pauzeren/eindigen: Na het bord bebouwde kom ‘Exel’ rechtdoor. Na 200 m aan je RH.
Vertrek: Verlaat de Exelse Molen, ga L en dan direct R (Exelseweg). → KP 21
7. KP 21 → KP 22 → KP 23 → KP 24 → KP 33
8. KP 33 → KP 28. Let op: Na het oversteken van de voorrangsweg gaat de route schuin L en
fiets je op de Oude Larenseweg. Neem de derde weg L (Bielderweg) (KP 28 gaat rechtdoor).
Aan het eind van de Bielderweg L.
Brasserie Buitenlust (D)
Pauzeren/eindigen: Ligt recht voor je.
Vertrek: Verlaat Buitenlust en fiets richting Almen. Lees verder bij 10.
9. Steek de kruising bij Brasserie Buitenlust schuin over (richting Almen).
10. Neem de eerste grindweg R (Jufferdijk). Steek de voorrangsweg over (blijft Jufferdijk).
11. Neem de eerste weg L (Oude Larenseweg) → KP 28
12. KP 28 → KP 29 → KP 30
Stayokay Gorssel (E)
Pauzeren/eindigen: Fietsend richting KP 30 aan je LH.
Vertrek: Verlaat Stayokay Gorssel, fiets de oprijlaan af en ga L. → KP 30
13. KP 30 → KP 27 Let op: Op de kruising met de Lochemseweg fiets je richting Joppe.
(Eikeboomlaan) (KP 27 gaat R). Blijf daarna op de verharde weg.
14. Bij de kerk van Joppe fiets je rechtdoor (Eikeboomlaan).
15. Volg het fietspad tot aan een kruising van meerder wegen. Hier staat KP 32

16. KP 32 → KP 38 → KP 41

Camping Het Waldhoorn (F)
Pauzeren/eindigen: Fietsend richting KP 41 aan je LH (vlak vóór het kanaal).
Vertrek: Verlaat Het Waldhoorn en ga L. → KP 41
17. KP 41 → KP 43 → KP 40 → KP 10 → KP 74 Let op: 50 meter na KP10 L aanhouden bij de
verkeerslichten (blijf dus op het fietspad langs de IJsselkade en ga niet met de bocht mee
naar R).
Je fietst door het historische centrum van Zutphen, één van de oudste steden van
Nederland. Zutphen is van oorsprong een Germaanse nederzetting, ontstaan op een
rivierduin op de plek waar het riviertje de Berkel uitmondt in de IJssel. Het oude centrum
van deze Hanzestad is een bezoek meer dan waard.
18. Bij KP 74 R de brug over. Fiets bij de toren rechtdoor de Houtmarkt op.
Grand Café Pierrot (G)
Pauzeren/eindigen: Op de Houtmarkt na 40 m aan je RH.
Vertrek: Verlaat Pierrot en ga R (Houtmarkt).
19. Houtmarkt gaat over in Zaadmarkt. Aan het eind van de Zaadmarkt L (Pelikaanstraat).
Neem de eerste weg L (Bornhovestraat). Bij het poortje aan je RH fiets je rechtdoor, neem
daarna de eerste weg R. → KP 76
20. KP 76 → KP 43 → KP 41 → KP 42 → KP 45 Let op: Vlak vóór het bord bebouwde kom
‘Almen’ L (Dorpsstraat) (KP 45 gaat rechtdoor). Weg gaat over in een fietspad langs het
kanaal. Volg dit tot de volgende brug. Ga daar R. Lees bovenaan verder.

Starten en pauzeren
A. Landgoed Ehzerwold
Ehzerallee 14 Almen ∙ 0575 431143 ∙ www.ehzerwold.nl
Gelegen in de Gelderse Achterhoek vindt u het historische Landgoed Ehzerwold. Geniet van de
Achterhoekse gastvrijheid op het prachtige terras met heerlijke koffie & taart of van een
broodje of salade.
B. Eetcafé Woodstok
Bierstraat 14 Lochem ∙ 0573 785078 ∙ www.woodstockeetcafe.nl
Op de Kleine Markt van Lochem vindt u ons eetcafé. De plek voor een kop koffie met
huisgemaakt appelgebak of een lekkere lunch. 's Avonds kunt u genieten van een heerlijk diner
op ons zonnige terras.
C. Café-Restaurant de Exelse Molen
Oude Lochemseweg 4 ∙ 0573 251026 ∙ www.exelsemolen.nl
Heerlijk nagenieten van een geweldige fietstocht op één van de mooiste terrassen van de
Achterhoek met een hapje of een drankje.

D. Brasserie Buitenlust
Lochemseweg 132 Harsen ∙ 0573 431210 ∙ www.buitenlust.nl
Buitenlust is het bruisende hart van Harfsen en biedt een ruime keus voor iedereen die op zoek
is naar gezelligheid. Zo bieden wij in het café met een gezellig buitenterras een keur aan
drinken en eten, voor een kopje koffie, een snack of een heerlijke lunch.
E. Stayokay Gorssel
Dortherweg 34 Kring van Dorth ∙ 0573 431615 ∙ www.stayokay.com/gorssel
Stayokay Gorssel is gevestigd in een monumentaal Noors Jachthuis. Stayokay Gorssel is de
ideale uitvalsbasis om de Achterhoek te verkennen of om heerlijk te genieten op ons terras of
café.
F. Camping Het Waldhoorn
Boedelhofweg 114 Eefde ∙ 0575 512269 ∙ www.hetwaldhoorn.nl
Een prachtig aangelegde landschapscamping in een mooie omgeving met een terras waar u van
verrukkelijke koffie of thee met gebak, zelfgemaakte snacks en nog veel meer uit eigen keuken
kunt genieten.
G. Grand Café Pierrot
Houtmarkt 54 Zutphen ∙ 0575 540100 ∙ www.grandcafepierrot.nl
Gezellig en gemoedelijke huiskamer waar je voor een goede prijs kan eten en drinken!

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl
Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.

