Wandeling Valkeweg en Mettray bij Eefde
Afstand: 8,9 km
Start: Hoofdstraat bij Museum (Café) MORE

Genieten van de uiterwaarden en de IJssel. Het stukje Valkeweg (linksonder op het kaartje) is, vooral met
hoge waterstand van de IJssel, erg mooi.

Beschrijving:

16.
17.
18.
19.
20.
21.

1. Neem de Hoofdstraat in zuidelijke richting
2. RA het Nijenbeekse pad, N348 oversteken en
Nijenbeekse pad (later zandweg) vervolgen
3. LA op de Domineesteeg (asfaltweg)
4. LA Gorsselse Enkweg
5. Bij zachtfruitboomgaard Makkink RA de
Eefdese Enkweg; diverse zijwegen negeren
6. Na 1,4km RA Quatre Brasweg (paarse pijltje
volgen van wandelnetwerk)
7. RA op de Valkeweg (straatnaambordje ontbreekt;
wel bordje eigen weg); paarse pijltje volgen. U
loopt over een boerenerf en later nog een keer
(Klein Zwabink).
8. Valkeweg buigt naar links (vanaf rechts komt
een fietspad en rechts kunt u een stukje heen
en weer naar de IJssel lopen)
9. Na 250m komt u op een soort kruising met scherp
links een bospad. Dat gaat u in, langs een afsluitbalk. Het pad loopt achter het complex van jeugdzorginstelling Intermetzo (voorheen de Mettray)
10. Links tussen de bomen een flinke verhoging in
het landschap. Even verderop gaat dat over in
een oude bomendijk en met een paadje schuinlinks kunt u er overheen. Volg dat slingerpaadje,
houd wat rechts aan en na ong. 200m komt u
weer uit op het pad waar u eerder liep. Daar LA
(met uw rug naar het groene gebouw van de
Pasmanege). U loopt nu op het tracé van de
voormalige trambaan Deventer-Zutphen *.
11. Na een afsluitbalk en een bocht naar rechts komt
het pad uit op de geasfalteerde Mettrayweg die u
links inslaat. Diezelfde weg heet direct daarna
Quatre Brasweg.
12. U loopt een stukje waar u op de heenweg ook
gelopen hebt, maar op de kruising met de
Eefdese Enkweg gaat u nu rechtdoor.
13. Na 200m LA de Eesterbrinkweg (zandweg)
14. Na 600m links aanhouden, de Vosweg in
15. Die komt u ter hoogte van woonboerderij ’t
Senneke en het voormalige ooievaarsdorp uit
op de Kolkweg (geen naambordje) waar u RA
gaat. U wandelt onder ooievaarsnesten door en
ook in de omgeving zijn veel nesten.
De Zutphenseweg oversteken en op het fietspad LA en na 50m RA de Kamperweg
Na 100m LA het Wielewaalpad, over het tracé van de voormalige trambaan
Rechtdoor, de doodlopende weg in en langs Touwslagerij Steenbergen
De klinkerweg Veldhofstraat schuin oversteken richting het Tramstation
Voor het Tramstation LA het paadje naar de skatebaan
Langs de achterkant van het museum en u bent weer terug in de Hoofdstraat, bij het begin van de wandeling

Landgoed Klein Zwabink aan de Valkeweg (linksboven) en uitzicht vanaf deze weg bij hoog water.
Rechtsonder: Het pad over het voormalige trambaantracé, iets voorbij Intermetzo.
Voormalige stoomtram Deventer - Zutphen
Tussen 1926 en 1945 reed tussen Zutphen en
Deventer een stoomtram. Het tramstation in Gorssel
is daar nog een fraai overblijfsel van. In deze
wandeling komt u bij punt 10 (na de bomendijk en
Intermetzo) uit op het voormalige tracé, dat u daarna
800 meter volgt. Eerst 300 meter over het pad en
dan 500 meter over de Mettrayweg. Daar waar de
wandeling linksaf de Eesterbrinkweg opgaat, ging de
tram rechtdoor en verderop op de Zutphenseweg
linksaf. Daarna komen wandeling en tracé weer
samen op het huidige Wielewaalpad (punt 17).
Bij Historische Vereniging De Elf Marken is een boek
(afbeelding) over de trambaan verkrijgbaar.

Deze route op uw smartphone of GPS-navigator
Vanaf de website Gorssel.nl - Erop uit - Wandelen & fietsen kunt u een gpx-bestand van deze route
downloaden. Dat kunt u overzetten op een GPS-navigator (bijv. van Garmin, Teasi of Mio) of naar de
navigatie-app op uw smartphone (bijv. Topo GPS).
Deze route is ook te bekijken op Afstandmeten.nl:
Rechtstreekse link: www.afstandmeten.nl/index.php?id=2206057
Help ons de routebeschrijvingen te verbeteren en actueel te houden
E-mail uw suggesties naar Redactie@Gorssel.nl
Bedankt!
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