De fietstocht gaat over openbare wegen door agrarisch
landschap, langs boerderijen en diverse waterwegen.
Bij * kunt u informatie oproepen op uw mobiele telefoon via
de LAYAR-app op mijngelderland.nl
Cultuurhistorische informatie is te vinden in de
wandelbrochure en te downloaden vanaf website
www.erfgoedveluwezoom.nl
START: NS Station Dieren. Hier kunt u gebruik maken van een
OV fiets.
0 Bij de Noorder Parallelweg fietst u in noordelijke richting. Bij
het Wilhelminaplein slaat u rechts af (r.a.).
1.*Bij de Gazellefabriek aan de Wilhelminaweg gaat u r.a. U
fiets rechtdoor (r.d.) en steekt de spoorwegovergang over .
Voorbij het spoor slaat u meteen links af (l.a.).
De Zuider Parallelweg fietst u uit tot aan de Kanaalweg.
2.* Aan de rechterkant ziet u het Apeldoorns Kanaal .
U fietst rechtdoor tot aan de brug. Deze steekt u over en slaat
l.a. bij de Kanaaldijk. Bij de Dorpsweg slaat u r.a.en rijdt deze
helemaal uit. 3. U komt langs * de Middeleeuwse St.
Petruskerk, Kerkweg 2 en langs * boerderij De Puthof op
Dorpsweg nr. 78 . * Boerderij De Kerkhoeve op nr. 8 heette
vroeger Het Kleine Laar.
4. Bij de Bockhorstweg slaat u r.a. Aan de rechterkant is de
voormalige boerderij * Het Groote Laar en aan de linkerkant *
Herberg De Luchte. Hier kunt u even pauzeren.
5. U gaat de weg terug over De Bockhorstweg en vervolgt deze
langs de weilanden en het parkbos tot aan de
Spankerenseweg.U komt langs verschillende boerderijen:
Boerderij Johannahoeve ligt aan uw linkerhand.
* De Burgershoeve, Op ’t Schaar (ook wel Isidorus genoemd)
en landhuis * De Bockhorst met bijgebouwen liggen aan de
rechterkant van de Bockhorstweg.
6. Bij de Spankerenseweg gaat u r.a.. U kruist na ongeveer 50
meter de Assenbeek. Even verderop ligt boerderij De
Assenbeek, die naar de benedenloop van de Soerense beek is
genoemd. Hofstede Het Holt is ook een voormalige boerderij.
U volgt de Spankerenseweg tussen de weilanden door, met aan
de rechterkant diverse andere boerderijen en aan uw
linkerhand landgoed De Wildbaan, tot aan de
Leuvenheimsestraat. 7. Bij de Leuvenheimsestraat slaat u l.a.

8. Bij boerderij De Lichtenbelt slaat u l.a.en rijdt de
Lichtenbeltweg in. Na ongeveer 500 meter ligt aan uw
linkerhand voormalige boerderij De Kievit. U fietst door tot aan
de Broekdijk. Hier slaat u r.a. Aan uw rechterhand kunt u de
Soerensebeek zien stromen. Het beekdal is hier moerassig
geworden door de sluizen, die in de beek geplaatst zijn.
9. Bij de Weg door de Van Rhemenshei slaat u l.a. U fietst door
tot aan de Kappersweg.
10. Bij de Kappersweg slaat u l.a. Aan uw rechterhand op
nummer 2 ziet u boerderij De Aschberg liggen, waar nog volop
geboerd wordt. Verderop aan de Kappersweg liggen een aantal
voormalige boerderijen, waaronder De Grindhoeve, boerderij
Welgedacht, boerderij Dirkjeshoeve. Alleen op nummer 8, bij
boerderij Nooitgedacht, wordt weer geboerd.
11. U vervolgt de route over de Kerkweg. Aan de rechterkant
ligt boerderij Het Loo, vroeger ‘Het Kleine Loo’ op nr. 23 en 25.
Hier is een Rust.nl . U fietst door tot aan de Beukenlaan.
12. Vanaf het bankje aan de Kerkweg ziet u boerderij
‘Gronouwe’ aan Beukenlaan 2 liggen.
13. Aan de andere kant lag in de middeleeuwen de curtis ‘Hof
toe Loo’ Even verderop op nr. 21 ligt boerderij ‘De Peppel’,
vroeger ook ‘Het Grote Loo’ genoemd.
Aan de linkerkant is een boerderij, die ook ‘Johannahoeve’
heet. 14. U vervolgt de Kerkweg en steekt bij de kerk de
Dorpsweg over. U rijdt de Overweg helemaal uit.
15. U vervolgt uw weg over het fietspad langs de Zutphense
straatweg , waar u een prachtig uitzicht heeft op de
uiterwaarden en het stroomgebied van de IJssel.
16. U komt weer uit bij het Apeldoorns kanaal.
* Hier kunt u het enorme verval van de Dierense sluis
bewonderen.
17. U steekt de Zutphensestraatweg over Sla bij de
Noorderstraat l.a. Hier heeft u opnieuw een schitterend uitzicht
over het uiterwaardenlandschap. Bij de Kruisstraat slaat u r.a.
Hier komt u uit bij het horecaplein van Dieren.
18. Via de Spoorstraat en de Burgermeester De Bruinstraat
komt u weer uit bij het station.
19. Ga het tunneltje onderdoor of over de nieuwe Passerel . Zo
komt u weer uit bij de Noorder Parallelweg. Hier kunt u de OVfiets weer afleveren.
20. EINDE van de route.

Op dit punt kunt u kiezen voor een verlenging van de route (van
ongeveer 5 kilometer).U volgt dan via de Spankerenseweg en
de Hammelerweg de borden naar de knooppunten 42, 40, 89 en
94. Vanaf knooppunt 94 kunt u de fietsroute door Spankeren
weer oppikken vanaf punt 10.

De fietstocht is ongeveer vijftien kilometer
lang en duurt ongeveer een uur en een
kwartier.

Een fietstocht langs
boerderijen door het
agrarisch landschap van
Spankeren

Agrarisch landschap en historische
boerderijen
Spankeren is een agrarisch dorp waar anno
2016 nog volop geboerd wordt. Dat is eigenlijk
altijd zo geweest. Al ver voor onze jaartelling,
toen deze plek nog geen naam had, is deze
agrarische samenleving ontstaan.
Rondtrekkende nomaden die er de grond
bewerkten waren er al ruim 11.000 voor
Christus, maar vanaf ongeveer 4200 voor
Christus hebben de vroegste inwoners hun
jagers - en verzamelaars- bestaan geleidelijk
opgegeven om op deze plek te gaan ‘boeren’.
De eerste bewoners vestigden zich op de
hogere gedeeltes in een moerassige omgeving;
altijd in de buurt van helder stromend (drink)
water.
Informatie bij de rode stippen op de kaart kunt u oproepen in
het veld met LAYAR op uw smartphone. www.mijngelderland.nl
Cultuurhistorische informatie over de boerderijen met de gele stip
is te vinden op www.erfgoedveluwezoom.nl (en in het
routeboekje met de wandelingen langs boerderijen),
Hier kunt u ook de fietsroutekaart downloaden.
Deze route is ontwikkeld door ErfgoedLeeft, in overleg met
Belangenvereniging Spankeren , Eigentijdse Verbindingen en
Bekenstichting. Mede mogelijk gemaakt door: Rabobank
Arnhem en Waterschap Vallei en Veluwe.

