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Wandelpuzzeltocht door Zutphen
Welkom in de historische torenstad langs IJssel en Berkel!

• In deze wandelpuzzeltocht van ongeveer 4 km worden 28 multiple choice vragen gesteld over allerlei 
interessante bezienswaardigheden die je op je route door Zutphen zult tegenkomen. De antwoorden op 
deze vragen zijn soms eenvoudig te vinden op informatieborden die vlak bij - of tegen de gevel van - de 
desbetreffende bezienswaardigheid zijn aangebracht. Er zijn echter ook een aantal vragen die je niet zo 
maar 1-2-3 kunt beantwoorden. Hierbij is het de bedoeling dat je de bezienswaardigheid of attractie 
daadwerkelijk bezoekt óf raad vraagt bij het VVV c.q. de plaatselijke bevolking. Uiteraard staat het je vrij 
om het internet te raadplegen. Kortom: Aan jou de keuze hoe je de puzzeltocht maakt!

• Het is niet noodzakelijk om de wandelpuzzeltocht 
vanaf vraag 1 te doorlopen. Je bepaalt zelf bij welke 
vraag je wilt beginnen;

• In de puzzel kom je achter de antwoorden bij vraag 
15 t/m 28 de volgende notatie tegen: A<getal> -> 
P<getal>. Voorbeeld: A3 -> P7. Dit betekent dat de 
letter achter het antwoord op vraag 3 de 7e letter 
vormt van de oplossing van deze wandelpuzzel-
tocht  (NB: De letter "A" staat voor "Antwoord", de 
"P" voor "Positie");

• De tocht kan het beste in de periode april t/m half oktober worden gemaakt. De kans dat alle toeristische 
voorzieningen open zijn, is dan het grootst.

• Alle antwoorden van deze wandelpuzzeltocht kun je terugvinden op:  
https://www.puzzeltochtonline.nl/wandelpuzzeltochten/nederland/gelderland/zutphen/antwoorden

• Heb je vragen over deze wandelpuzzeltocht?  
Laat het ons weten via: info@puzzeltochtonline.nl.

 
• We wensen je veel plezier toe bij het maken van deze wandelpuzzeltocht!

Belduna

Skyline van "Torenstad" Zutphen

Legenda

Toeristische informatie

Routebeschrijving autopuzzeltocht

Colofon

Tekst, fotografie en vormgeving: Marco Durieux
Copyright puzzeltocht: ©2018-2022 PuzzeltochtOnline
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We starten onze toeristische puzzeltocht bij Koffie- en theehandel 
"De Pelikaan" aan de Pelikaanstraat 9.

1. Hoeveel van de meer dan 120 variëteiten koffieplanten wor-
den gebruikt voor consumptie?
a. 2 U
b. 5 L
c. 17 W
d. 70 A

Dit beroemde koffiehuis is een "must-see" als je in Zutphen bent. 
De hele entourage is in één woord onvergetelijk: talloze soorten 
koffie en thee met allerlei lekkers erbij word je door de zeer vrien-
delijke bediening aangeboden. Het pand is vooral van binnen oog-
strelend. Daarbij waait de geur van de zelfgebrande koffiebonen je 
uitnodigend tegemoet. In de ernaast gelegen cadeaushop heerst 
een authentieke sfeer, waar de tijd als het ware stil is blijven staan 
en je niet zonder “een leuk presentje voor thuis” verder kunt wan-
delen. 

Zodra we "De Pelikaan" uitlopen slaan we linksaf. Na 50 meter 
wandelen we rechtsaf de Martinetsingel op. Een kleine 100 meter 
verderop hebben we een magnifiek uitzicht op de Walburgiskerk 
en de historische buurt daaromheen. Tussen het trottoir en de rij-
baan van de Martinetsingel bevindt zich een groot informatiebord 
met de titel "Zutphen vestingstad".

2. Wie heeft een belangrijk stempel gedrukt op de bouw van 
de vesting Zutphen aan het einde van de 17e eeuw?
a. Adriaan Dortsman E
b. Adriaen Anthonisz J
c. Menno van Coehoorn B
d. Diederick van Sonoy R

We lopen 70 meter terug over de Martinetsingel en zien aan onze 
linkerhand de Drogenapstoren.

Deze toren - oorspronkelijk de Saltpoort genaamd - werd in de jaren 1444 tot 
1446 als stadspoort gebouwd maar al in 1465 dichtgemetseld. Sindsdien draagt 
hij de naam Drogenapstoren, vernoemd naar de bewoner Thomas Drogenap. 
Deze straatmuzikant woonde in Zutphen rond 1555 en vernoemde de toren 
naar zichzelf. Drogenap, was zijn bijnaam. Waarschijnlijk werd hij zo genoemd 
omdat hij nogal veel dronk.

3. Welke functie had deze toren in de periode 1888 - 1928?
a. Gevangenis C
b. Woonhuis P
c. Watertoren S
d. Munitiedepot D
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We wandelen onder de Drogenapstoren door de Drogenapsteeg in. Zodra 
we het poortje aan het einde van deze steeg zijn gepasseerd, zien we direct 
aan onze rechterhand "Wijnhandel Schaapveld".

Rechts van de ingang vinden we een ANWB-bordje met informatie over 
"Ruiter Kortegaard".

4. Wat betekent het woord "Kortegaard"?
a. Pakhuis H
b. Rechtbank N
c. Wachthuis E
d. Stadskasteel V

Aan de andere kant van het poortje van de Drogenapsteeg, staat aan de 
Zaadmarkt 112 het huis "Dat Bolwerck".

5. Uit welk jaar dateert Dat Bolwerck?
a. 1548 S
b. 1549 J
c. 1558 B
d. 1559 K

Samen met het buurhuis Ruiter Kortegaerd (1639) en de Drogenapstoren 
(1446) op de achtergrond vormt dit huis een fraai plaatje aan het einde 
van de Zaadmarkt.

De naam "Dat Bolwerck" is ontleend aan een dwangburcht, gebouwd door 
Karel van Gelre bij de Drogenapstoren. Deze was bedoeld  om de burgers 
van Zutphen in bedwang te houden. De burcht werd tussen 1537-1543 
afgebroken. Dat Bolwerck huisvestte vanaf 1940 de Openbare Bibliotheek 
totdat deze naar de Broederenkerk verhuisde. De stilte die toen nog ver-
plicht was in de bibliotheek werd regelmatig verstoord door krakende 
planken in de vloer. Momenteel doet het dienst als kunstcentrum. De res-
tauratie die direct na aankoop door het Wijnhuisfonds van start ging was 
volgens sommigen te grondig. In 2014 is Dat Bolwerck opnieuw ingrijpend 
gerestaureerd. 

We wandelen de Proostdijsteeg in. Op de hoek van deze steeg 
met het Kerkhof vinden we de Proostdij.

6. Wat is een proostdij?
a. De woning van een geestelijk leider 

van een rooms-katholieke instelling
F

b. Een openbare leeszaal uit de 16e 
eeuw

O

c. Een Middeleeuwse stadsbrouwerij 
met winkel 

Z

d. Een academie waar jonge paters 7 
dagen in de week onderwijs kregen  
in de rooms-katholieke leer

C
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We vervolgen onze puzzeltocht over het Kerkhof (links van ons zien we de 
Walburgiskerk). Aan het einde van deze straat bevindt zich rechts het oude 
stadhuis van Zutphen met haar prachtig gerestaureerde Burgerzaal (Ingang 
aan de Lange Hofstraat 4).

7. Welke hertog van Gelre verleende Zutphen in 1190 stadsrechten?
a. Otto I R
b. Gerard II E
c. Hendrik I H
d. Reinoud I I

Tegenover het oude stadhuis aan het Kerkhof 3 staat de indrukwekkende 
Walburgiskerk (plaatselijk ook wel Walburgkerk genoemd).

Dit bedehuis dateert voor het grootste deel uit de eerste helft van de 13e eeuw 
en was toen hoger dan de Dom van Utrecht! Eind 16e eeuw heeft de kerk haar 
hedendaagse uiterlijk gekregen. 

8. Op welke dag in het jaar 1600 werd de kerktoren van de Walburgiskerk 
door de bliksem getroffen?
a. 29 januari M
b. 29 februari S
c. 29 maart E
d. 29 april P

9. Welke bewering over het interieur van de Walburgiskerk is juist?
a. Ze heeft de grootste verzamelingen muur- en gewelf-

schilderingen in Nederland
T

b. Het Baderorgel is een van de grootste orgels in Neder-
land uit de 18e eeuw

G

c. In het koor hangt een grote bronzen kaarsenkroon, 
die dateert van het eind van de 14e eeuw. Hij behoort 
tot de oudste sierelementen in de kerk en is de enige 
oude kaarsenkroon in Nederland

E

d. In de kerk bevinden zich zo’n 350 grafzerken uit de 15e 
tot 19e eeuw.

A

In de Walburgiskerk bevindt zich de Librije. Dit is een kettingbibliotheek uit 
1561. Het is één van de weinige nog bestaande kettingbibliotheken die op hun 
oorspronkelijke plaats worden bewaard. De collectie in Zutphen bestaat uit 
circa 750 boeken, waarvan meerdere vastgeketend liggen op eeuwenoude lec-
trijnen. Dit zijn houten kerkbankachtige constructies met een zitbank ervoor. 
De bibliotheek bevat een collectie van incunabelen. Van veel van deze boeken 
bestaat - voor zover men weet - slechts één exemplaar.

10. Wat is een incunabel?
a. Een wetenschappelijk boek of geschrift uit de late Middeleeuwen S
b. Een boek of geschrift over de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk D
c. Een boek of geschrift met religieuze poëzie L
d. Een boek of geschrift dat met losse letters gezet en gedrukt werd en afkomstig is 

uit het Europa van vóór 1501
I
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11. Hoe luidt de naam van het stadspaleis waarin deze twee 
musea gehuisvest zijn?
a. Molenzicht I
b. Hof van Heeckeren O
c. De Voorst F
d. Cambrinus R

Recht tegenover de hoofduitgang van de Walburgiskerk zien we de 
Schelpenpoort. 

Deze fraaie poort gelegen aan het 's-Gravenhof - het oudste plein 
van de stad - geeft sinds 2017 toegang tot het Stedelijk Museum 
Zutphen en het Kunstmuseum Henriëtte Polak. 

We lopen heel even het centrum van Zutphen uit en wandelen 
vanaf het 's-Gravenhof in zuidelijke richting naar de Martinetsin-
gel. Hier slaan we rechtsaf. Na iets meer dan 60 meter zien we aan 
onze rechterhand een voetpad. Deze brengt ons bij de Bourgon-
jetoren.

In 1457 werd de 12 meter hoge toren met haar 4 meter 
dikke muren en gracht aangelegd om de op verovering 
gerichte Bourgondiërs van hertog Karel de Stoute af te 
schrikken. De toren, dicht bij de IJsselkade, werd met 
zware kanonnen uitgerust. De aanleunende stadsmuur 
is van nog eerdere datum, namelijk de 13e eeuw. Sinds 
1742 prijkt een theekoepel op de Bourgonjetoren. 

12. Welke naam draagt deze theekoepel?
a. Waterkoepel V
b. Gravenkoepel T
c. IJsselkoepel N
d. Martinetskoepel L

We wandelen onder het poortje naast de Bourgonjetoren door en komen 
na 40 meter uit op de Waterstraat. Hier slaan we linksaf. Aan het einde van 
deze straat gaan we opnieuw linksaf en vervolgens gelijk rechtsaf. We bevin-
den ons nu in de Barlheze. In de tweede straat rechts - dit is de Spiegelstraat 
- zien we aan onze rechterhand de fraaie voorgevel van het Nieuwe of St. 
Elisabethsgasthuis.

13. Welke nieuwe bestemming kreeg dit gasthuis in 1625?
a. Het werd een weeshuis T
b. Het werd een stadsarchief K
c. Het werd een passantenhuis O
d. Het werd een stadsbrouwerij W

We keren terug naar de Barlheze. Hier slaan we rechtsaf. Bij de volgende 
kruising gaan we rechtsaf de Kreynckstraat in. Even verderop zien we schuin 
links voor ons de Broederenkerk. Sinds 1983 doet deze kloosterkerk dienst 
als Openbare Bibliotheek.
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De grond waarop deze kloosterkerk is ge-
bouwd, werd in 1293 door Margaretha 
van Vlaanderen, de vrouw van Reinoud I 
van Gelre, geschonken aan Dominicaner 
monniken. Op de kerk staat een dakrui-
tertorentje uit 1772, waarin het poorters-
klokje hangt dat nog altijd luidt tussen 
21.45 en 22.00 uur waarna vroeger de 
stadspoorten werden gesloten. Tevens 
luidt de klok om 18.00 uur 1 minuut ter 
herinnering aan de gevallenen in de 2e 

Wereldoorlog. In de 16e eeuw is de kerk 
verfraaid met gewelfschilderingen. 

14. Welke stelling is juist?
a. De kloosterkerk maakte eertijds deel uit van het klooster der Dominicanen of 

Witheren.
M

b. De  Broederenkerk is één van de weinige, goed bewaarde kloosterkerken in de 
provincie Gelderland van rond 1300

S

c. In 1727 werd een door de stadsarchitect Thomas Wittenberg ontworpen torentje  
op het dak van de kerk aangebracht

B

d. In 1944 werd de kerk door oorlogshandelingen ernstig beschadigd O

We vervolgen onze puzzeltocht over het Broederenkerkhof met aan onze 
linkerzijde de Broederenkerk. Bij de eerste straat gaan we rechtsaf de Broe-
derenkerkstraat in. Aan het einde van deze straat slaan we eerst linksaf de 
Turfstraat in en na 25 meter rechtsaf de Korte Hofstraat. Even verderop 
zien we schuin rechts van ons de Wijnhuistoren.

De beroemde 17e eeuwse klokken- en ge-
schutgieters François en Pierre Hemony, 
geboren in Lotharingen trokken naar het 
Noorden omdat hier toentertijd een goe-
de markt voor hun producten bestond. Zij 
maakten als eersten ter wereld zuiver ge-
stemde bronzen carillons in opdracht van 
steden, zoals Goor, Amsterdam, Deventer, 
Enkhuizen en Meppen in Duitsland. Het 
eerste carillon was bestemd voor de Wijn-
huistoren.  Het Zutphense stadsbestuur 
stelde de Hemony broers het Isendoorn 
kloostergebouw ter beschikking om er 
een gieterij te vestigen. De twee mannen 
werkten hier van 1642 tot 1657.

15. Wat was de naam van de herberg waar de 17e eeuwse Wijnhuistoren oorspronkelijk deel van uit-
maakte?
a. T(h)o Issel A10 -> P7
b. T(h)o Vreden A10 -> P4
c. T(h)o Stie A10 -> P11
d. T(h)o Markt A10 -> P2
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Recht tegenover de Wijnhuistoren, aan de andere zijde van de Lange Hofstraat staat 
het statige middeleeuwse Huis Gelre (Houtmarkt 44).

16. Wie woonde in dit huis in de 16e eeuw?
a. Een magistraat A3 -> P12
b. Een leerlooier A3 -> P8
c. Een stadsmedicus A3 -> P5
d. Een goud- en zilversmid A3 -> P1

Op Houtmarkt 56b vinden we de stadsbrouwerij Cambrinus.

17. Wat voegt gist toe aan bier?
a. Het levert de moutsuikers en kleur A8 -> P9
b. Het zorgt voor houdbaarheid en bitterheid A8 -> P5
c. Het zet moutsuikers om in alcohol A8 -> P14
d. Het vormt het basiselement A8 -> P11

We lopen verder over de Houtmarkt en slaan bij de eerste straat linksaf de Sprongstraat in. Na 70 meter 
bereiken we de kruising met de Beukerstraat.

18. Van welk oud woord is het woord "beuker" in Beukerstraat waarschijnlijk afkomstig?
a. Van "bodicker" (= winkelier) A11 -> P10
b. Van "baker" (= vroedvrouw) A11 -> P13
c. Van "boekanier" (= avonturier) A11 -> P3
d. Van "bleker" (= wasman) A11 -> P7

Rechts van Beukerstraat 57 wandelen we via het poortje de Ag-
nietensteeg in. Aan het einde van deze steeg steken we de Oude-
wand over en komen terecht in de Komsteeg. Hier bevond zich 
in de 16e en 17e eeuw rechts een munthuis. Aan de voorgevel is 
nog een gedenktegel te zien.

19. Welke tekst staat op deze tegel vermeld?
a. Met klinkende munt A1 -> P8
b. Geld regeert de wereld A1 -> P12
c. Geld slaat men met hamers A1 -> P3
d. Geld stinkt niet A1 -> P6

Aan het einde van de Komsteeg gaan we linksaf de Rijkenhage in. Links van huisnummer 30 bevindt zich 
achter het poortje de Agnietenhof met het fraai gerestaureerde Adamanshuis. In dit huis bevond zich het 
Zusterconvent van de Moderne Devotie.

In de Hanzetijd vervoerden Zutphense handelaren haring, boter 
en bier naar andere Hanzesteden. Toen telde de stad nog veertig 
bierbrouwerijen, nu nog maar één: Stadsbrouwerij Cambrinus. 
In deze Hanze-brouwerij is de sfeer van de middeleeuwen nog 
steeds goed te proeven. Zutphen was in de Middeleeuwen nauw 
verbonden met de Hanze, een succesrijke vorm van internatio-
nale samenwerking, specifiek gericht op de handel tussen steden 
in de Oostzee en de Noordzee.  



- 9 -Wandelpuzzeltocht "Zutphen"  © Belduna - v2.2 (definitief) - oktober 2022

Ontdek Nederland!Ontdek Nederland!

Een taalonafhankelijk familie- en Een taalonafhankelijk familie- en strategisch spel in één doosstrategisch spel in één doos
voor vele uren speelplezier!voor vele uren speelplezier!

Zin in een uitdaging?Zin in een uitdaging?
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Bezoek de mooiste plekjes van Nederland en verzamel zoveel mogelijk 
tegeltjes met typisch Nederlandse producten, zoals: de tulp, de kaas, de 
klomp en de windmolen. 

Familiespel:
De speler die alle 8 tegeltjes op zijn geheime gele bonuskaart heeft verzameld én tevens 
de meeste overwinningspunten heeft behaald, wint het spel!

Strategisch spel:
De speler die een vooraf bepaald aantal oranje kaarten met toeristische bestemmingen 
heeft verzilverd én tevens de meeste overwinningspunten heeft behaald, wint het spel!

Ontdek Nederland!Ontdek Nederland!

1 - 4

10+

45 - 90

Ook graag een exemplaar van dit bordspel bestelOok graag een exemplaar van dit bordspel bestellen?len?

1. Laat het ons weten via:  
https://www.puzzeltochtonline.nl/bordspel_ontdek_nederland; 

2. Zodra de prijs van ons bordspel "Ontdek Nederland" bekend is, zullen we je hierover 
per e-mail informeren en kun je vanaf dat moment je bestelling definitief plaatsen 
via:  https://www.puzzeltochtonline.nl/bordspel_ontdek_nederland; 

3. Bij voldoende belangstelling zullen we overgaan tot productie van ons bordspel 
en ontvang je van ons per e-mail een bericht om het verschuldigde bedrag voor je 
bestelling binnen 14 dagen aan ons over te maken.
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20. Aan welke heilige was dit convent gewijd?
a. Aan de heilige Agatha A4 -> P2
b. Aan de heilige Ursula A4 -> P13
c. Aan de heilige Clothildis A4 -> P5
d. Aan de heilige Agnes A4 -> P7

We steken de Rijkenhage over en wandelen 
schuin links het stenen bruggetje over en komen 
terecht in de Dieserstraat Bij de tweede straat 
gaan we rechtsaf de Geweldigershoek in. Enkele 
meters verderop zien we rechts het poortje naar 
het intieme Luthers Hofje. 

21. Welk symbool van Maarten Luther is boven dit poortje te zien?
a. Een vredesduif A7 -> P3
b. Twee sleutels A7 -> P4
c. Een zwaan A7 -> P8
d. Een anker A7 -> P6

We keren terug naar de Dieserstraat en gaan rechtsaf. Bij de tweede straat - net voor de Sint Jan of Nieuw-
stadskerk - gaan we linksaf de Lievevrouwenstraat in. Na 30 meter wandelen we rechts de Nieuwstads-
kerksteeg in. Op een bordje van de ANWB - achter het hek - vinden we informatie over deze kerk.

22. Welke stelling is juist?
a. Deze kerk is in 1372 als parochiekerk gesticht en gewijd aan O.L.-Vrouwe A5 -> P14
b. De uitbreiding met noord- en zuidbeuk, eind 15e eeuw, kenmerkt de invloed van 

de Rijnlandse- en Westfaalse cultuurstroming
A5 -> P13

c. De vier luidklokken dateren uit het begin van de 16e eeuw. A5 -> P9
d. In 1818 werd het historische Timpe-orgel in de kerk geplaatst A5 -> P3

Aan het einde van de Nieuwstadskerksteeg gaan we rechtsaf. We bevinden ons nu op de Isendoorstraat. 
Na 50 meter zien we links in de verte de Spanjaardspoort.

De Spanjaardspoort was een “barbacane”: 
een vooruitgeschoven verdedigingswerk voor 
de vroegere Nieuwstadspoort uit 1537. Op 16 
november 1572 marcheerden de Spaanse troe-
pen door deze poort de stad binnen. 

De in 1944 door Duitsers opgeblazen Isen-
doorn-kazerne leunde als het ware tegen de 
Spanjaardspoort aan. In de loop van de tijd 
hebben vele garnizoenssoldaten hun sporen 
hier achtergelaten. 

23. Welke sporen zijn dat?
a. De groeven in de muur naast de poortingang als gevolg van het slijpen van sabels A14 -> P11
b. De tientallen kogelgaten in de muur A14 -> P2
c. De versleten hoefijzers van cavaleriepaarden aan de binnenkant van de muur A14 -> P12
d. Twee authentieke saluutkanonnen bij de poortingang A14 -> P4
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We vervolgen onze puzzeltocht door de Isen-
doornstraat. Zodra we de brug van de Berkel 
passeren zien we aan onze rechterhand één 
van de highlights van Zutphen. De Berkel-
poort! 

Deze waterpoort werd in de 14e eeuw ge-
bouwd om de twee nederzettingen aan beide 
zijden van de Berkel met elkaar te verbinden. 
Oorspronkelijk waren er twee waterpoorten 
die samen met de stadsmuur een vesting rond 
de stad vormden. De andere waterpoort, die 
zich bevond ter hoogte van de Berkelpoort-
straat, is in 1774 gesloopt. Schepen kwamen 
hier, via de Berkel, de stad binnen. In deze 
poort zaten enorme valhekken. Deze zorgden 
ervoor dat bij dreiging niemand meer via de 
rivier de stad kon binnenkomen. 

24. Hoe heette het vervoermiddel dat speciaal was 
ontworpen voor transport over de Berkel?
a. De Berkelvlet A13 -> P5
b. De Berkelbak A13 -> P11
c. De Berkelschuit A13 -> P9
d. De Berkelzomp A13 -> P6

25. Wat is de oude naam van de Berkelpoort?
a. Berkelburg A2 -> P14
b. Bovenberg A2 -> P9
c. Lochemerpoort A2 -> P7
d. Warnsvelder bastion A2 -> P10

We lopen onder de Berkelpoort door. Na enkele meters 
gaan we linksaf en steken de Rijkehage over. We komen 
nu terecht op het Hagepoortplein. Schuin links vervol-
gen we onze puzzeltocht door de Armenhage. Aan het 
einde van deze straat slaan we linksaf de Oudewand in. 
Bij de volgende straat gaan we schuinrechts de Schup-
stoel in. Deze gaat over in de Bernhardsteeg. Na 50 
meter bereiken we opnieuw de Zaadmarkt. Recht voor 
ons, op huisnummer 88, bevond zich tot 2019 het Geel-
vinck Muziek Museum.

26. Hoe luidt de naam van het woonhuis waarin dit 
museum was gevestigd?
a. Wildeman A12 -> P2
b. Morrensterre A12 -> P11
c. Prins Eugenius A12 -> P4
d. Het Swert A12 -> P1

Vanuit de Bernhardsteeg gaan we rechtsaf de 
Zaadmarkt op en bij de eerstvolgende straat 
linksaf, het Ravenstraatje in. Op huisnummer 
3 bevindt zich "Museumwinkel Het Snoepje". 

27. Welk Nederlands bedrijf had op dit adres zijn 
eerste vestiging? 
a. De Gruijter A9 -> P8
b. Nationale Nederlanden A9 -> P12
c. Jamin A9 -> P3
d. Het Kruidvat A9 -> P14

Deze oud hollandse snoepwinkel met beziens-
waardig interieur toont een uitgebreid assor-
timent van ruim 300 lekkernijen. 



- 13 -Wandelpuzzeltocht "Zutphen"  © Belduna - v2.2 (definitief) - oktober 2022

Bij de eerste kruising gaan we linksaf de Rodetorenstraat in. Na 
60 meter slaan we linksaf en komen terecht in het Kerkstraatje. 
We steken schuinrechts de Zaadmarkt over en wandelen onder de 
Bornhofpoort de Oude Bornhof in.

28. Welke functie had de Bornhof in 1723?
a. Oude mannen- en vrouwenhuis A6 -> P1
b. Weeshuis A6 -> P13
c. Hospitaal A6 -> P7
d. Jeugdinternaat A6 -> P4

Dit was de laatste vraag van onze toeristische wandelpuzzeltocht 
door Zutphen. Je hebt nu in totaal 14 letters én 14 letterposities 
verzameld. Deze vormen gezamenlijk de naam van een recreatief 
object dat je vooral tijdens het hoogseizoen in deze historische stad 
kunt tegenkomen. 

Weet jij om welk object het gaat? Vul dit tot slot hieronder als oplos-
sing in. 

Succes!

OPLOSSING:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Disclaimer:
Belduna stelt zich aansprakelijk noch voor enige schade onverhoopt ontstaan door onjuiste informatie in 
deze puzzeltocht, noch voor schade aan jouw persoon, je medegenoten, je eigendommen of aan derden 
tijdens het maken van deze puzzeltocht.

In de Oude Bornhof houden we rechts aan en komen vervolgens - door het ijzeren hek - terecht in de 
Bornhovestraat. Hier slaan we rechtsaf. Bij de volgende straat gaan we opnieuw rechtsaf. Dit is de Peli-
kaanstraat. Aan onze rechterhand zien we koffie- en theehandel "De Pelikaan", het begin- en eindpunt van 
onze toeristische wandelpuzzeltocht. 

We hopen dat we je met deze puzzeltocht een leuke dag in de fraaie historische stad Zutphen hebben 
bezorgd!

Vond je deze toeristische puzzeltocht leuk?
Probeer dan ook deze eens:

Wandelpuzzeltocht: Deventer
Afstand: 4 km
Bezienswaardigheden: 
o.a. Penninckshuis, Waag, Jordenshof, Proosdij, Landshuis, Stadhuis, 
Grote of Lebuinuskerk, Buiskensklooster, Broederenkerk, Geert Grote-
huis, Bergkwartier.


