
 Op de fiets met Jeanne  
 van Almen naar Zutphen (en terug)  
 ± 12 km 

 Museum STAAL - Almen 
 Jeannes Zomer 
 Jeanne Bieruma Oosting terug in Almen 
 Van 9 april t/m 30 oktober 2022 

Dichtbij Museum STAAL staat ‘Het Elger’, het buitenhuis van Jeanne Oosting. In de zomer trekt ze 
vanuit Amsterdam hier naar toe, waar ze geniet van het rustige dorpsleven.  
 

  Wanneer u Museum STAAL heeft bezocht gaat u rechtsaf de Dorpsstraat in. Ter hoogte 
van nummer 35 vindt u knooppunt 45. Daarna volgt u de bordjes naar knooppunt 42. 

 Bezoek het graf van Jeanne Bieruma Oosting 
Wilt u het graf van Jeanne bezoeken, fiets dan bij knooppunt 42 rechtdoor de Kapelweg 
op. Op nummer 1b vindt u de begraafplaats met het graf van Jeanne Bieruma Oosting 
(hoofdpad af, vijfde pad rechts, derde graf links). Na uw bezoek aan de begraafplaats 
vervolgt u de Kapelweg. Sla linksaf bij de Hulzerdijk en volg deze tot de kruising met de 
Wagenvoortsdijk. Sla rechtsaf de Wagenvoortsdijk in en volg deze tot u uitkomt op de 
Elzerdijk. Sla hier linksaf en steek het spoor over en ga rechtdoor in de richting van 
Camping Het Waldhoorn en het Twentekanaal. Aan het eind van deze weg is knooppunt 
41. 
 

 Als u richting knooppunt 75 rijdt op de Lange Hofstraat ziet u aan uw rechterhand 
Museum Henriette Polak (Musea Zutphen).  

Terug via de Binnenweg 
 Na uw bezoek aan het Museum Henriette Polak steekt u de Lange Hofstraat over en 

fietst de Kerkhof in (links van de Walburgiskerk). Ga rechtdoor de Proostdijsteeg in en 
daarna rechtdoor in de Pelikaanstraat. Ga op de Martinetsingel linksaf en na circa 50 
meter linksaf naar de Boompjeswal tot u uitkomt bij de Laarstraat (bij bakkerij Jolink 
kunt u heerlijk ijs kopen!). Ga rechtsaf de Laarstraat in en volg de bordjes naar 
knooppunt 76 en daarna de bordjes naar knooppunt 43. Wanneer u van de 
Voorsterallee richting Huize De Voorst op de Kapperallee uitkomt gaat u linksaf en na 
circa 100 m rechtsaf de Binnenweg in. Na ongeveer 250 m links aanhouden het 
zandpad in. De Binnenweg volgen over het spoor tot de splitsing met de Whemerweg. U 
gaat rechtsaf de Whemerweg in er vervolgt deze tot het eind in Almen. Dan linksaf de 
Berkelweg en direct rechtsaf de Dorpsstraat in. Museum STAAL bevindt zich tegenover 
de kerk aan uw linkerhand.  

www.dezomervanjeanne.nl  
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 Op de fiets met Jeanne  
 van Zutphen naar Almen (en terug) 
 ± 12 km 

 Museum Henriette Polak - Zutphen 
 Geen tijd verliezen  
 Jeanne Bieruma Oosting 1898 – 1994 
 Van 9 april t/m 21 aug 2022 

  
 Wanneer u Museum Henriette Polak (Musea Zutphen) heeft bezocht gaat u linksaf de  
 Lange Hofstraat in en u volgt de bordjes naar knooppunt 74 op de brug over de Berkel.  
 Daarna volgt u de bordjes naar knooppunt 76. Let op, soms hangen de bordjes hoog  
 aan een lantaarnpaal! 
 
 

 
  
 Bezoek het graf van Jeanne Bieruma Oosting  
 Wilt u het graf van Jeanne bezoeken, ga dan bij knooppunt  41 linksaf en volg deze weg  
 tot over het spoor. Ga direct na de spoorwegovergang rechtsaf de Wagenvoortsdijk op  
 en volg deze weg tot de kruising met de Hulzerdijk. Sla linksaf de Hulzerdijk op. Aan het  
 eind van de Hulzerdijk rechtsaf de Kapelweg op. Op nummer 1b vindt u de    
 begraafplaats met het graf van Jeanne Bieruma Oosting (hoofdpad af, vijfde pad rechts,  
 derde graf links). Na uw bezoek aan de  begraafplaats vervolgt u de Kapelweg in de   
 richting van Almen. Vlak voor de brug passeert u knooppunt 42. 
 Als u richting knooppunt 46 rijdt, ziet u al snel (circa 75 m) aan uw linkerhand Museum  
 STAAL.  
 Dichtbij Museum STAAL staat ‘Het Elger’, het buitenhuis van Jeanne Oosting. In de   
 zomer trekt ze vanuit Amsterdam hier naar toe, waar ze geniet van het rustige   
 dorpsleven.  

Terug via de Binnenweg 

 Na uw bezoek aan Museum STAAL gaat u rechtsaf de Dorpsstraat in en daarna links de  
 Berkelweg en direct rechts de Whemerweg in. Deze weg vervolgt u tot u uitkomt op de  
 Binnenweg. Deze weg vervolgt u, steekt de spoorbaan over en als de weg overgaat in een 
 onverhard pad vervolgt u dit voorbij Huize De Voorst tot u weer uitkomt op de   
 Kapperallee. Daar steekt u de weg over en gaat linksaf en daarna de eerste weg rechts.  
 Volg vandaar de bordjes naar knooppunt 76. 

 Dan volgt u  de bordjes naar knooppunt 74 tot u aan het eind van de Laarstraat uitkomt  
 bij Bakkerij Jolink (daar hebben ze heerlijke ijsjes!). 
 Vandaar gaat u linksaf het fietspad op in de richting van de Boompjeswal en slaat op de  
 Martinetsingel rechtsaf. Dan de eerste weg rechtsaf de Pelikaanstraat in. Ga vanuit de  
 Pelikaanstraat rechtdoor de Proostdijsteeg in en vervolg deze weg (die nu Kerkhof heet)  
 tot u uitkomt voor het gemeentehuis en de Musea Zutphen. 

www.dezomervanjeanne.nl 
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