Routewijzigingen Hanzestedenpad (4e druk, 2020)
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43| 1-6 | 13

heen

De route door de uiterwaarden is afgesloten vanwege
werkzaamheden.

Vanaf de kerk in Olst volgt u de gemarkeerde route dor het dorp
(hoogwaterroute op de kaart).

Tracering

14 okt 2020

43 | 17 | 13

terug

De route door de uiterwaarden is afgesloten vanwege
werkzaamheden.

U blijft de asfaltweg vervolgen en via de gemarkeerde route door
het dorp loopt u tot de kerk (hoogwaterroute op de kaart).

Tracering

14 okt 2020

55 | 3-8 | 18

heen

Tijdelijke wijziging tot medio 2021 vanwege
werkzaamheden. “U gaat achtereenvolgens....” t/m
“..... Goertjesweg rechtdoor” vervangen door:

Na 350 m onder een brug door. Daarna scherp linksaf en direct
rechtsaf via voetpad langs de weg. Na 300 m, ter hoogte van
verkeerslichten, gaat u rechtsaf. Na 200 m, bij Faradaystraat,
linksaf onder spoorviaduct door. Aan de andere zijde links
aanhouden. Volg deze weg ruim 500 m met een bocht naar
rechts. Aan het eind linksaf bij volgende zijweg de Goertjesweg
rechtdoor.

Tracering

14 okt 2020

55 | 3-8 | 18

terug

Tijdelijke wijziging tot medio 2021 vanwege
werkzaamheden. “Bij straatnaambord Goertjesweg
…" t/m “Achtereenvolgens .....door” vervangen door:

Bij straatnaambord Goertjesweg rechtdoor en daarna eerste weg
rechtsaf, Marsweg. Volg de weg ca. 500 m met bocht naar links.
Ter hoogte van spoorviaduct rechts aanhouden onder viaduct
door. Aan de andere zijde rechtsaf. Voor de verkeerslichten
linksaf (dus niet oversteken). Na 300 m, voor een brug, linksaf.
Daarna scherp rechtsaf en onder de brug door.

Tracering

14 okt 2020

De boer van boerderij Voorster Bouwhof aan het
Kerkpad gedraagt zich intimiderend en agressief
jegens wandelaars en fietsers. De gemeente Zutphen
en de politie zijn hiervan op de hoogte en zoeken naar
een oplossing. Zolang er geen oplossing is, zijn wij uit
veiligheidsoverwegingen genoodzaakt wandelaars te
adviseren vanaf de witte fietsbrug rechtdoor te lopen
langs de Berkel. “Bij witte fietsbrug linksaf (kpF23)...”

Bij witte fietsbrug (kpF23) rechtdoor en het pad langs de Berkel
vervolgen, Kapperallee oversteken en via de stuw over de Berkel.
Linksaf slaan. Vandaar de route vervolgen.

Tracering

14 okt 2020

71 | B2, 4-14 | B1

t/m “Via stuw over de Berkel gaan en linksaf.”
vervangen door:
80 | C4, 3-5 | C2

Ivm enorme omgevallen boom “... en na weer 150
meter opnieuw op een driesprong met een grote beuk
in het midden rechts aanhouden.” vervangen door:

Let op. Een omgevallen boom verhindert het zicht op de
driesprong. Er is een extra markering aangebracht. Na de
boomkluit rechtsaf slaan.

93 | 1 | H1

Drukfout

De lengte van de route is 18,2 km in plaats van 21,2 km.

Tracering

25-2-2021

14 okt 2020

