
• Deelname op eigen risico 

Routebeschrijving Toldiek in (Kerst)licht    Vanaf 15-12-2022 
 
Tussen haakjes en schuingedrukt staan de Toldiekse buurten die op deze locatie de 
versiering hebben verzorgd. 
 
Veel plezier! 
 
Toldieks Belang 
 
Start: De Welkoop Toldijk (Zutphen Emmerikseweg 35, 7227 DG Toldijk) 
 

1. Rij richting de rotonde en sla af richting Zutphen (Kruuspunt, na 100 meter ZE-weg 
midden) 

2. Sla na 200 meter links af naar de Russerweg (“De Kleine Russer”) 
3. Sla na 100 meter rechts af naar de Wethouder Spekkinkstraat (Weth. Spekkinkstraat) 
4. Volg de weg, u komt uit in de Wethouder Campermanstraat (Weth.Campermanstraat) 
5. Op de T-splitsing rechts af: Wethouder Massinkstraat (Weth Massinkstraat) 
6. Einde van de weg links af naar de Kruisbrinkseweg  
7. Op de rotonde rechtdoor naar de Hoogstraat (Kruuspunt, na 300m Hoogstraat na 

1km ’t Venne) 
8. Op de T-splitsing sla links af naar de Schiphorsterstraat (Schiphorsterstraat) 
9. Eind van de straat sla rechts af naar de Riefelerdijk 
10. Sla na 100 meter links af naar de Broekstraat (Broekstraat) 
11. Einde van de weg draaien  
12. Einde van de weg rechts af naar de Bakermarksedijk (Bakermarksedijk) 
13. Volg de Bakermarksedijk voor 1,8 KM en sla links af naar de Dollemansstraat 
14. Sla na 600 meter links af naar de Zutphen- Emmerikseweg (ZE-weg noord, ZE-weg 

Midden) 
15. Op de rotonde sla links af, nogmaals Hoogstraat (Kruuspunt, Hoogstraat, ‘t Venne) 
16. Eind van de weg sla rechts af 
17. Sla na 850 meter rechts af, naar de Beekstraat (Beekstraat) 
18. Eind van de weg sla links af de Zutphen-Emmerikseweg op 
19. Na 850 meter ziet u links Muizengat/ Zutphen-Emmerikseweg 
20. Sla hier rechts af naar de Lamstraat (Lamstraat) 
21. Draai na de kerststal om richting Zutphen-Emmerikseweg, Einde Route 
22. Op 17 december is er de mogelijkheid om op Zutphen-Emmerikseweg 13a de “Van 

Nature Winterfair te bezoeken”. Sla hiervoor rechts af de Zutphen-Emmerikseweg 
op. Na 100 meter kunt u rechts het terrein oprijden. 
Hier vind op 17 december om 20.00 de prijsuitreiking van de Lichtjesroute plaats! 
 
 

 
 


