
Route

.A Vanaf knooppunt /2* na 1 km la 
Prinsenweg (later Kipstraat) ri Hum-
melo. Einde weg, Torenallee, ra ri 
Hummelo.

.B Verder ri Hummelo. Na 1 km la 
Van Heeckerenweg (voor rest. ’t Hart 
van Hummelo). Einde weg ra Broek-
straat, volg borden knooppunt /3$. 
Einde weg la Zelhemseweg naar 
knooppunt /3$. 
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¡ Waar de Oude IJssel in de Gelder-
se IJssel uitmondt, ligt Doesburg. In 
1447 werd dit voor de handel zo gun-
stig gelegen stadje opgenomen in 
het vermaarde Hanzeverbond. Ook 
strategisch was Doesburg een be-
langrijke plaats. Er is vooral in de 16e 
en 17e eeuw veel om gevochten. De 
Fransen verwoestten bij hun vertrek 
de bestaande fortificaties en demp-
ten de grachten. De huidige vesting-
wallen en grachten behoren tot het 
verdedigingssysteem uit 1697, ont-
worpen door de beroemde vesting-
bouwkundige Menno van Coehoorn. 
In het centrum ziet u de Grote of 
St.-Martinikerk, een 15e- en 16e-eeuw-

  37 km    ca. 2,5 uur

¢ Het schilderachtige Kasteel Kep-
pel in Laag-Keppel ligt strategisch op 
een eiland tussen de Oude IJssel en 
een zijarm. Het is in 1582 verwoest 
en van 1593-1615 herbouwd. Het kas-
teel is te bezichtigen na schriftelijke 
aanvraag bij de Rentmeester van 
Lanschot (Ing. F.A. van Lynden RT, 
Postbus 24, 6670 AA Zetten).

∞ In Laag-Keppel, vlak bij kasteel 
Keppel, bij de brug over de Oude IJs-
sel, staan twee molens: een water-
molen en een Friese spinnenkop-
windmolen uit de 14e eeuw.

§ In Angerlo staat een van oor-
sprong Romaans kerkje met een 
12e-eeuws schip en een gotisch tuf-

se laatgotische basiliek, en tal van 
fraai gerestaureerde panden en leu-
ke winkeltjes, zoals een mosterdfa-
briek, kaasmakerij, tingieterij en 
poppenmaker.

Ω De oudst bekende vermelding 
van havezate Ulenpas bij Hoog-
Keppel staat in een eigendomsover-
dracht uit 1396. Van de buitenkant 
van deze havezate is niets bewaard 
gebleven, maar aan de binnenkant 
gaan de muren van een middel-
eeuwse woontoren schuil. Het ge-
bouw is niet te bezichtigen. Illustere 
gasten hebben De Ulenpas bezocht, 
zoals Lodewijk XIV in 1672 en de ver-
maarde Zweedse botanicus Carel 
van Linné (Linnaeus).

Praktische informatie 

 

De Follegamolen bij Laag-Keppel

Ss  Doesburg Knooppunt /3^. Het bord ontbreekt, het knooppunt is bij Stadsbierhuys 
De Waag, Koepoortstraat 2-4, 6981 AS. 

.p  Doesburg Parkeerplaats Mauritsveld, Halve Maanweg 1, 6982 AM, (kruising Halve 
Maanweg / Rooseveltsingel). Naar startpunt: vanaf parkeerplaats la Rooseveltsingel, 
ra Ooipoortstraat, volg borden knooppunt /3^ tot Stadsbierhuys De Waag.

.h  Doesburg Stadsbierhuys De Waag, Koepoortstraat 2-4 (tevens startpunt, dagelijks 
geopend). Hummelo HCR De Gouden Karper, Dorpsstraat 9.

.f   Doetinchem Bulten, Ds. van Dijkweg 21 (1,5 km van station), 0314 -32 57 12 (ma, zon- 
en feestdagen gesl.) Ca. 7 km naar route.

.l Rivierenlandschap/beekdalen – Weidegebied/akkerland.

Oude IJssel-route (west)

De Oude IJssel is een van de interes-
santste rivieren van de Achterhoek. 
Het kilometersbrede stroomdal 
lijkt veel te wijd voor zo’n klein 
stroompje. Dat blijkt te kloppen, 
want dit dal werd tienduizenden 
jaren geleden gevormd door de 
Rijn, die toen nog geen doorgang 
had gevonden tussen de stuwwal-
len van de Gelderse Poort. Aan de 
noordoostkant van het stroomdal 
ontstonden rivierduinen, terwijl u 
ten zuiden van het riviertje in een 
echt rivierkleilandschap fietst.

Route

.i  De Oude IJssel-route is in totaal ca. 80 km, verdeeld in een west- en een oosttak. 
Het traject tussen knooppunt /3# en /3$ deelt de route in tweeën. De westroute ver-
laat 1 km na knooppunt /2* tijdelijk het fietsroutenetwerk om deze bij knooppunt /3$ 
te vervolgen. 

.i   De ANWB-bewegwijzerde Oude IJssel-route wordt najaar 2011 opgeheven. Negeer 
tot die tijd de zeskante ANWB-bordjes en volg de knooppuntenbordjes.

stenen koor. Na het oplopen van 
ernstige schade in de oorlog werd 
de kerk hersteld en de toren op zijn 
oorspronkelijke plaats herbouwd. 
Deze toren steekt wat vreemd af bij 
de Romaanse kerk.

£ Van het kasteel van Landgoed 
Enghuizen bij Hummelo is slechts 
een ruïne overgebleven. Het kwam 
gehavend uit de Tweede Wereldoor-
log en is daarna door brand ver-
woest. Aan de rand van het landgoed 
bevindt zich de voormalige oranjerie. 
Deze wordt bewoond en is niet te 
bezichtigen. De rood-gele wapen-
kleuren van de luiken van boerderij-
en in de regio tonen dat deze bij het 
landgoed hoorden. In het park kunt u 
verschillende wandelroutes volgen.

/3^ /3% /2* (zie beschrijving A en B)  /3$ /3# /3@ /3) /3! /2@ /0% /4) /3( /3& /3^ 


