Zorg voor goed schoeisel, want er zijn gedeeltes van de route
onverhard. Bij * kunt u informatie oproepen op uw mobiele telefoon
via de LAYAR-app op mijngelderland.nl
Het routeboekje met cultuurhistorische informatie is te downloaden
vanaf website www.erfgoedveluwezoom.nl

* START: St. Petruskerk, Kerkweg 2, 6956 CG SPANKEREN.
0 t/m 2. Vanaf de Petruskerk aan Kerkplantsoen loopt u de
Kerkweg in met eerst aan uw rechterhand de ‘Johannahoeve’
op nr. 6 (1) en daarna links op nr. 21 boerderij ‘De Peppel’,
vroeger ook ‘Het Grote Loo’ genoemd (2). U loopt door tot aan
de Beukenlaan. *
3. Vanaf het bankje aan de Kerkweg ziet u boerderij
‘Gronouwe’ aan Beukenlaan 2 liggen.
4. U vervolgt de route over de Kerkweg. Aan de linkerkant ziet
boerderij Het Loo, vroeger ‘Het Kleine Loo’ ligt op nr. 23 en 25.
Hier is een Rust.nl Daarna loopt u door naar de Kappersweg.
5. U slaat linksaf de Kappersweg in. Aan uw linkerhand op nr.
2 ligt boerderij ‘De Aschberg’, waar nog volop geboerd wordt.
6. U loopt weer terug over de Kappersweg naar de Kerkweg. Op
nr. 4 ziet u een nieuw woonhuis; daar was vroeger De
Grindhoeve’.
7. Aan Kappersweg nr. 1 staat een verbouwde boerderij.
8. Het tweede boerderijtje op nr. 3 heet ‘Welgedacht’ .
9. De derde boerderij aan de linkerkant van de Kappersweg op
nr. 5 heet ‘Nooitgedacht’. Hier wordt nu biologisch geboerd.
10. U vervolgt de route over de Kappersweg. Aan Kappersweg
6 is een nieuw woonhuis gebouwd.
10a. Kappersweg nr. 8 was ‘Dirkjeshoeve’ en is nu een
verbouwde boerderij. U vervolgt uw weg richting
Bockhorstweg. De boerderijen aan Kappersweg nr. 10 en 12 zijn
geheel verdwenen.
11. U loopt door tot aan het kruispunt met de Bockhorstweg en
gaat daar rechtsaf over het onverharde pad dat parallel aan de
Bockhorstweg loopt. Aan uw linkerhand ligt nog een
boerenbedrijf. Dan loopt u langs de weilanden en het parkbos
van landgoed De Bockhorst. *
12. Halverwege dit pad loopt u voorbij de slagboom (rechts) en
vervolgt de route over de asfaltweg tot aan de oprijlaan van De
Bockhorst (links) en de Beukenlaan (rechts). Op landgoed De
Bockhorst ziet u nog de bijgebouwen voor het boerenbedrijf.
Als u de Beukenlaan een stukje inloopt ziet u aan uw linkerkant
de voormalige boerderij ’t Asselder’. Hierna loopt u weer terug
naar de Bockhorstweg.
13. Aan de Bockhorstweg nr. 10 ligt boerderij ‘Op het Schaar’,
die ook wel ‘Isidorus’ genoemd werd.

14. U loopt door over de Bockhorstweg richting dorp. Hier
komt u langs de ‘Burgershoeve’, die aan uw linkerhand ligt op
nr. 8. *
15. Aan de andere kant van de Bockhorstweg aan de Landweg
ligt nog een ‘Johannahoeve’.
16. U vervolgt de Bockhorstweg en steekt het spoor over.
Voorbij het spoor ziet u aan de linkerkant eerst een
woonboerderij en
17. aan de rechterkant ‘Hofstede Het Grote Laar’. *
U vervolgt uw weg richting Zutphensestraatweg met aan uw
linkerhand ‘Herberg De Luchte’. Daar steekt u voorzichtig de
Zutphensestraatweg over (er wordt erg hard gereden) en
vervolgt uw weg aan de andere kant van de dijk langs het
agrarisch landschap van de uiterwaarden. U kunt hier ook nog
een stukje de uiterwaarden inlopen.
18. Daarna vervolgt u de route richting De Gelderse Toren,
maar gaat hier niet de oprijlaan in. U loopt door tot aan het
bankje. Vanaf hier kunt u aan de linkerkant van de
Zutphensestraatweg boerderij ‘De Gumster’ goed zien liggen. *
19. Ter hoogte van het bankje neemt u het pad over het
landgoed onder aan de dijk dat tussen twee bomenrijen
doorloopt; aan uw rechterhand is een watertje. Dit pad loopt u
helemaal af tot aan de asfaltweg, dus halverwege het pad
houdt u links aan. Bij deze hoge oprijlaan slaat u rechtsaf
richting De Gelderse Toren. Vanaf het kruispunt van de twee
oprijlanen ziet u de monumentale schuur liggen met de groen
gele luiken. *
20. U loopt hier terug richting Zutphensestraatweg over de
lage rechte oprijlaan en vervolgt bij de Zutphensestraatweg de
route door de berm naar links, richting ‘Herberg De Luchte’. Ter
hoogte van ‘De Luchte’ steekt u de Zutphensestraatweg weer
voorzichtig over (er wordt erg hard gereden) en vervolgt uw
weg weer over de Bockhorstweg richting dorp. Bij de Dorpsweg
slaat u links af. Aan uw linkerhand ziet u eerst voormalige
boerderij De Kerkhoeve ( vroeger ‘Het Kleine Laar’) met een
bijzondere tuin. *
21. Even verderop ligt voormalige boerderij ‘De Puthof ‘ aan de
linkerkant van de Dorpsweg. *
* EINDE : Petruskerk, Kerkweg 2, 6956 CG SPANKEREN.

De wandeling is ongeveer zeven kilometer
lang en duurt ongeveer twee uur.
Hij is op te splitsen in twee ommetjes.

Een wandeling door de tijd
langs boerderijen in
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 verzamelaarsbestaan geleidelijk opgegeven om op deze
plek te gaan ‘boeren’.

Informatie over boerderijen met een rode stip 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 .
Hier kunt u ook een grotere routekaart downloaden.
Deze route is ontwikkeld door ErfgoedLeeft in opdracht van de
gemeente Rheden / in overleg met Belangenvereniging
Spankeren en Eigentijdse Verbindingen.
Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.

