
AchterOmmetjes met de E-BikeAchterOmmetjes met de E-Bike
Parkeerplaatsen en startplaatsen:
P1 Parkeerplaats  Hotel Restaurant De Gouden Karper, Hummelo Knpnt (60) N 52 0.334, E 614.108
P2 Parkeerplaats  Pannenkoekenschip, Stokhorstweg 2, 7006 GA Doetinchem Knpnt (86)
P3 Parkeerplaats   TOP Laag Keppel, Wehlsedijk, nabij brug over de Oude IJssel Knpnt (30)
P4 Parkeerplaats  De Bleek, Koepoortwal te Doesburg. N 52 1.001, E 6 7.864
  Start bezienswaardigheden. Roggeplein achter het gemeentehuis, midden in 

Doesburg Knpnt (36)
P5 Parkeerplaats  Camping IJsselstrand, Doesburg Knpnt (1) . N 52 1.702, E 6 9.794
P6 Parkeerplaats  Steenderen, 
P7 Parkeerplaats  IJsboerderij Steenoven Knpnt (59) . N 52 1.612, E 6 13.109

POI = Point of interest, het bekijken of bezoeken waard

Route 60  33  91  90  42  86  31  30  29  37  36  35  1  52  5  50  7  98  58  49  9  28  59  57  51  60

P1 De Gouden Karper Knpnt 60  
P2 Pannenkoekenschip. Knpnt 86  
P3 TOP Laag Keppel Knpnt 30  
P4 Parkeerplaats De Bleek, Koepoortwal te Doesburg Knpnt 36  
P5 Parkeerplaats Camping IJsselstrand, Doesburg Knpnt 1  
P6 Steenderen? Knpnt 7  
P7 Parkeerplaats IJsboerderij Steenoven Knpnt 57

Start Knooppunt 60  
Hotel restaurant De Gouden Karper
Dorpsstraat Hummelo
Een kopje koffie voor de wandeling of fietstocht, of 
een lekkere maaltijd tot besluit? Geniet van de sfeer 
en de heerlijke gerechten op het terras, in het café of 
in het restaurant. Of blijf een nachtje slapen!

Landgoed Enghuizen
Kasteellaan Hummelo
Op het landgoed Enghuizen staan de fraaie oranjerie, 
koetshuis en jachthuis. Overwoekerd door de natuur 
zijn er nog enkele muurresten en kelders van het in 
1945 van gebombardeerde kasteel te vinden.

Parkcamping De Graafschap
Loenhorsterweg 7C, 6999 DT Hummelo
Een aanrader voor de echte rustzoeker en natuur-
genieter! Dankzij het eigen natuurbeheersplan zijn 
de afgelopen jaren liefst 32 soorten vogels op de 
camping waargenomen.

Stadsmuseum Doetinchem
Burgemeester van Nispenstraat 2, Doetinchem 
In het hartje van Doetinchem vindt u het Stadsmuse-
um Doetinchem. U vindt hier alles over de ontwikke-
ling van de stad Doetinchem.
Via de gezamenlijke ingang bereikt u ook Het Borg-
huis, een leer- en werkplek voor personen met een 
verstandelijke beperking. Met uw entreekaartje van 
het Stadsmuseum krijgt u hier een gratis kop koffie.

Simonsplein met de Catharinakerk
Op het Simonsplein bevindt zich De Catharinakerk. 
Op en om het plein is vooral horeca te vinden. Ook 
monden verschillende winkelstraten van Doetinchem 
uit op het Simonsplein.
Via de Waterstraat naar de brug over de Oude IJssel 
om daar weer aan te sluiten op de hoofdroute.

Knooppunt 86

Pannenkoekenschip
Stokhorstweg 2, 7006 GA Doetinchem
Aan boord van ons mooie schip kunt u genieten van 
een heerlijke pannenkoek. Of wat te denken van een 
lunch op het achterdek met uitzicht over de Oude 
IJssel? 

Knooppunt 30

TOP Laag Keppel / Waterschap Rijn en IJssel Knooppunt
Bij de TOP in Laag Keppel vindt veel waterrecreatie 
plaats. Mensen genieten er van een kano-of boot-
tocht en, en… Maar wist u wel dat het Waterschap 
Rijn en Ijssel een grote rol speelt in het mogelijk 
maken van deze waterpret?

Rondje Laag Keppel

Stad Laag-Keppel
Laag-Keppel ligt op één van de mooiste plekjes aan 
de Oude IJssel. Niet alleen vanwege de watermolen 
met de daarbij gelegen spinnenkopmolen, maar 
ook vanwege het prachtig aan de rivier gelegen 
Kasteel Keppel. Loop vanaf de ophaalbrug, langs de 
watermolen, met aan uw rechterhand het kasteel, 
door het oude dorpsstraatje naar de verstilde Oude 
IJsseltak met de oude scheepvaartsluis en geschiede-
nis is dan voelbaar dichtbij. 

Kasteel Laag-Keppel
Kasteel Keppel ligt prachtig op een eiland, dat is 
gevormd door de Oude IJssel en een zijtak hiervan. 
De geschiedenis van Kasteel Keppel gaat terug tot 
in de 14e eeuw en is al vanaf het prilste begin (tot 
heden ten dage) met de Van Pallandt’s verbonden. 
Het huidige gebouw dateert uit begin 17e eeuw. De 
omgrachting van het kasteel is nog wel van middel-
eeuwse oorsprong. Het schilderachtige kasteel wordt 
particulier bewoond en is op afspraak te bezichtigen 

Camping Siebieverden 29

Camping Siebieverden is een voormalig akkerbouw-
bedrijf dat aardappelen, bieten, tarwe, uien en mais 
teelde.
In 2001 zijn ze gestopt met de activiteiten in de 
akkerbouw. Twee jaar later zijn ze gestart met de 
camping.
De schuren, die vroeger gebruikt werden voor de op-
slag van de producten en om de landbouwmachines 
te stallen, worden nu gebruikt voor de stalling van 
fietsen, boten, vouwwagens, campers en caravans.
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De kerk in Achter-Drempt is gewijd aan
St. Willibrordus. In de omgeving rond Achter-
Drempt groeien veel bijzondere bermplanten.

Ars Longa Achter-Drempt
Links aan de Zomerweg staat de imposante
boerderij ‘Ars Longa’. Achter de boerderij is
een schitterende beeldentuin. Een waar para-
dijs dat u gezien moet hebben.
Het filmpje met dansgroep Lèfamm geeft
een mooie impressie.

Wijnboerderij ’t Heekenbroek Drempt
Job en Neeltje ontvangen u graag in hun
wijngaard met terras en B&B voor een wijn-
proeverij. Proef hier de Achterhoekse gast-
vrijheid. In het filmpje beleeft u samen met
Harry een gezellige dag.

Biologische boerderij ‘De Pasop’
Van oorsprong een landweerboerderij uit
de 15de-16de eeuw, met bewakingsfunctie
bij de landweerwal met zijn ondoordringbare
doornstruiken. De Tolstraat was onderdeel
van de weg Zutphen-Emmerich.
Pas op!

Startplaats in Hummelo bij IJsboerderij
De Steenoven.
Hier maakt men heerlijk ambachtelijke ijs.
Strijk even neer op de rustplek; voor kinderen
zijn er speeltoestellen. Een kijkje en een ijsje
waard. In het filmpje ziet u hoe men hier van
gras ijs maakt.

Galerie De Bisschop Hummelo
Na 600 meter links staat boerderij De Bis-
schop op het gelijknamig landgoed dat toe-
behoorde aan de bisschop van Utrecht.
Nu is hier een galerie met schitterende bron-
zen beelden van veelal dieren uit de om-
geving, gemaakt door Mariëtte Schouten.
Hoe ze dit doet, laat het filmpje zien.

Startplaats in Hummelo bij De Gouden
Karper. Sinds 1642 als herberg en bierbrouwe-
rij in bedrijf. In de volksmond wordt deze
herberg ‘De Krent’ genoemd. Laat u op het
terras of binnen op z’n Achterhoeks verras-
sen. Zeker niet krenterig. De Gouden Karper
is bekend in ons land en ver daarbuiten!
Het filmpje toont u meer over deze bijzon-
dere ‘herberg’.

Hessenweg
Een aloude handelsweg tussen Hessen (Dld)
en de Nederlandse handelssteden. Diepe kar-
rensporen veroorzaakten destijds een zeer
breed tracé van deze zandwegen.

Startplaats in Hoog-Keppel.
Links, zo’n 50 meter voor het eind van de
Hessenweg zijn het Hessenbad en Zonnewa-
ter om te zwemmen, te zonnen en te genie-
ten op het terrasje. In het filmpje hoort u het
nummer ‘Swimmingpool High Chappel’ van
de band Hot & Sweet.

De Petrus en Pauluskerk in Hoog-Keppel (1310)
is bijzonder fraai. Op het kerkhof staan zeld-
zame gietijzeren grafkruizen. Het Romaanse
torentje heeft een tufstenen ingang naar een
gevangeniscel. De kerk wordt tevens gebruikt
voor exposities en concerten. Volgens een le-
gende zijn tijdens de beeldenstorm rond de
kerk 12 apostelbeelden begraven die nooit
zijn gevonden...Ontdek de schat: zie filmpje!

Het voormalige gemeentehuis met het
wapen van Hummelo en Keppel. De daarop
afgebeelde Jakobsschelpen zijn mogelijk
meegebracht van een bedevaart naar
Santiago de Compostella. Bij het oude ge-
meentehuis staat tevens het beeld van de
twee ijzergieters. De ijzergieterij stond
vroeger in Laag-Keppel.

Het Celeshofje aan de Dubbeltjesweg is een
typisch boerderijtje van de Gelderse zand-
grond. Om diepe karrensporen te voorkomen
leverden de boeren zand: één kiepwagen
voor een dubbeltje. De Celestijner orde had
ook bezittingen in Hoog-Keppel.

Kasteel de Ulenpas. Van oorsprong 14de
eeuws en al vele eeuwen bewoond door de
familie Van Rouwenoort. Het kasteel werd
verwoest in 1965 en herbouwd in 1975.
Dit gebied was destijds bekend om de bijzon-
dere planten. Er groeit onder andere Katten-
doorn en Vlasleeuwenbek. In de Ulenpas
maakten Linnaeus en Gorter (18de eeuw)
hun aantekeningen voor een flora.

Monument en galerie ‘De Witte Hemel’.
Dit is een zogenaamd ‘hallehuis’ in Voor-
Drempt: twee voorkamers, een keukentje,
twee bedsteden, een melkkelder en een deel
met hooihilde en varkenshok. Binnen is de
galerie en buiten de boerenmoes- en bloe-
mentuin, de Mangalica wolvarkens en pony’s.
In het filmpje waant u zich in de witte
hemel...
Op het einde van de stuifduinen staat een
zeer oude kerk, gewijd aan St. Joris. Drempt
is genoemd naar Tremethe (Latijn voor termi-
nus). In de kerk hangen door bewoners ge-
knoopte wandtapijten tegen de nagalm.
Een kijkje waard. De kerk zou gesticht zijn
door Karel de Grote. Op de torenmuur ziet u
twee afbeeldingen van Karel en van één van
zijn vijf vrouwen. Ook te zien in het filmpje.

U gaat terug naar de startplaats in Doesburg.
Harry heeft u rondgetoerd en hoopt dat u
heeft genoten van de fraaie plekjes in Drempt,
Hummelo, Keppel en Doesburg.
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Deze eerste ‘AchterOmmetjes met de fiets’ is een uitgave van
TIPDHK: Toeristisch Informatie Punt Drempt, Hummelo en Keppel.
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Ontwerp & opmaak folder: Irene Witmajer, eenopeen-ontwerpers
Film & animaties: Irene de Mol en Jeroen B. de Jong
Contactpersoon: Henny Dokter, Hoog-Keppel
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Sluis en stuw Doesburg 37

In Doesburg komen de IJssel en de Oude IJssel sa-
men. Daar ligt ook de sluis en stuw van Waterschap 
Rijn en IJssel met een behoorlijk verval; heel indruk-
wekkend om te zien. De Oude IJssel is ongeveer 25 
km bevaarbaar. Ontdek het vanuit de boot!  Maar 
wat doen de twee grijze loodsen met schotten en 
balken nou bij die sluis...?  

De nieuwe IJsselkade Doesburg
De kade volgt de vorm van de rivier. De fraaie grach-
tenwoningen van architect Adolfo Natalini vind je aan 
de stadskant. Roberto Barni maakte de beeldengroep 
‘Passi d’Oro’: drie mannen die vanuit de rivier naar 
de stad slenteren.

Startplaats in Doesburg 36  

Roggeplein achter het gemeentehuis.  
Roggestraat 9-11-13, Doesburg
Oorspronkelijk was hier de Vischmarkt met  een 
visafslag met vis uit de Zuiderzee 

Camping IJsselstrand 1

We passeren het IJsselstrand met links jachthaven 
en strand en rechts De IJsselhoeve en Camping IJs-
selstrand met zwembad, speeltuin en restaurant. 

Camping Zwarte Schaar
Over de dijk naar camping Zwarte Schaar met gezel-
lige kroeg en een jachthaven met vele voorzieningen 
activiteiten. 

Het keuken- en kunstgemaal in Bronkhorst
Op het terras met een overweldigend uitzicht over 
de uiterwaarden kunt u genieten van een verwend 
kopje koffie, een biertje of een uniek lunchgerecht. 
Proef , beleef en geniet van wat hier de Achterhoek 
te bieden heeft.
De tentoonstellingen in het kunstgemaal laten u 
verrassende moderne kunst en design zien. Beide 
“gemalen” zijn meer dan de moeite waard.

Bronkhorst
Het kleinste stadje van Nederland kreeg in 1482 
stadsrechten. De stadsboerderijen stonden bij het 
slot van de Heren van Bronkhorst. De kasteelheuvel 
is er nog. Nu bezoeken veel toeristen dit unieke 
plaatsje. Het filmpje laat u iets zien van de “span-
nende” geschiedenis van het stadje.

Steenderen 7

Leuke plekken om te bekijken/te bezichtigen hier 
zijn: de Bronkhorster Molen, Molenkolk, Museum 
Makkeluk Zat, Café Hotel Heezen, de Remigiuskerk, 
Tent en Zeilmakerij Berends en het hoofdkantoor van 
de AVIKO.

Ars Longa 
Links aan de Zomerweg staat de imposante  boer-
derij ‘Ars Longa’. Achter de boerderij is een schit-
terende beeldentuin. Een waar paradijs dat u gezien 
moet hebben

Boerencamping Remmelink 
Boerencamping Remmelink is een gezellige camping 
voor jong en oud. Voor de kinderen is er een speel-
huisje en een zandbak. Er zijn diverse skelters en in 
de verblijfsruimte kunnen spelletjes gedaan worden. 
In de schapenwei spelen is ook altijd leuk, lekker 
springen op de grote trampoline bijvoorbeeld!

Wijnboerderij ’t Heekenbroek Drempt
Job en Neeltje ontvangen u graag in hun  wijngaard 
met terras en B&B voor een wijnproeverij. 
Proef hier de Achterhoekse gastvrijheid.

IJsboerderij De Steenoven 59

Hier maakt men heerlijk ambachtelijke ijs. Strijk even 
neer op de rustplek; voor kinderen zijn er speeltoe-
stellen. Een kijkje en een ijsje waard. 

Galerie De Bisschop Hummelo
Na 600 meter links staat boerderij De Bisschop op 
het gelijknamig landgoed dat toebehoorde aan de 
bisschop van Utrecht.

U gaat terug naar knooppunt 60  
Hotel restaurant De Gouden Karper

Deze eerste ‘AchterOmmetjes met de 
E-Bike’ is een uitgave van TIPDHK: 
Toeristisch Informatie Punt Drempt, 
Hummelo en Keppel. 
Concept: QR-groep TIPDHK 
Ontwerp & opmaak folder: Irene Witmajer, 
eenopeen-ontwerpers 
Film & animaties: Irene de Mol en Jeroen 
B. de Jong 
Foto’s en fotofilmpjes: Seebe Janssens
Contactpersoon: Henny Dokter, Hoog-Keppel 
©juli 2016

Interessante POI  
Kampeerboerderij Groot Zande
Rijksweg 124, 6999 EB Hummelo

Camping Jena
Rozegaarderweg 7, 6999 DW Hummelo

Hessenbad en Zonnewater Hoog-Keppel
Dorpskerk Hoog Keppel
Monument Galerie De Witte Hemel
St Joriskerk Drempt

Wij hopen dat u heeft genoten van de fraaie 
plekjes in Drempt, Hoog- en Laag Keppel, 
Hummelo, Doesburg en Doetinchem.
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Startplaatsen en parkeerplaatsen met GPS:
P1 Parkeerplaats De Bleek, Koepoortwal te Doesburg. N 52 1.001, E 6 7.864
Start Roggeplein achter het gemeentehuis, midden in Doesburg (knp 36).

P2 Parkeerplaats Camping IJsselstrand, Doesburg (knp 1). N 52 1.702, E 6 9.794
P3 Parkeerplaats IJsboerderij Steenoven (knp 59). N 52 1.612, E 6 13.109
P4 Parkeerplaats Hotel, café, restaurant De Gouden Karper, Hummelo (knp 60). N 52 0.334, E 614.108
P5 Parkeerplaats Hessenbad, Monumentenweg te Hoog-Keppel (knp 6-9). N 52 0.125, E 6 12.38

lengte route 26,43 km/1.45 uur

P1 36 35 ( 37 ) 35 P2 1 49 9 28 59 P3 57 51 P4 60 32 6 P5 9 35 36

Startplaats in Doesburg.
Roggeplein achter het gemeentehuis.
Roggestraat 9-11-13, Doesburg

Oorspronkelijk was hier de Vischmarkt met
een visafslag met vis uit de Zuiderzee.
Filmpje ‘Middeleeuwen’ op de Vischmarkt.

Streekmuseum De Roode Tooren
Dit museum toont de geschiedenis van
vesting- en Hanzestad Doesburg en de
wijde omgeving waaronder Hummelo en
Keppel. Toegang gratis.
Roggestraat 9-11-13, Doesburg

Restaurant De Bonte Hond
‘De Bonte Hond’ is een eet- en drinkgele-
genheid aan het pleintje met een mooie
verzameling brocante en oude prenten uit
Doesburg. Geniet hier van heerlijke, vers
bereide gerechten. Dat kan zowel binnen
als buiten op het terras.
Roggestraat 8, Doesburg

Restaurant Caldo e Freddo
Hier zijn geregeld wijnproeverijen met
heerlijke mediterrane hapjes.
Een terrasje pikken, al dan niet met een
ijsje, is hier ook zeker een aanrader.
Roggestraat 4, Doesburg

Restaurant De Liefde
‘De Liefde’ legt u echt in de watten.
Een avondje in ‘De Liefde’ wordt een echt
avondje uit. En dat alles dankzij de liefde
voor het vak, de mens, de gerechten
en...voor Doesburg. Proef hier eens de
bekroonde Doesburgse mosterdsoep.
De liefde proef je ook op het terrasje, je
kunt er geen genoeg van krijgen.
Philip Gastelaarstraat 5a, Doesburg

De Hanzefeesten, sinds 1447
In 1447 trad Doesburg toe tot het Hanze-
verbond. Elke 2de zaterdag in juni wordt
hier dan ook de Hanzedag gehouden.
Je waant je dan in de Middeleeuwen.
Dit bijzondere evenement is een bezoek
meer dan waard.

De nieuwe IJsselkade Doesburg
De kade volgt de vorm van de rivier.
De fraaie grachtenwoningen van architect
Adolfo Natalini vind je aan de stadskant.
Roberto Barni maakte de beeldengroep
‘Passi d’Oro’: drie mannen die vanuit de
rivier naar de stad slenteren.
Streetdancegroep GoDiva Dance uit Does-
burg gaat u voor in het filmpje.

Sluis en stuw Doesburg
In Doesburg komen de IJssel en de Oude
IJssel samen. Daar ligt ook de sluis en
stuw van Waterschap Rijn en IJssel met
een behoorlijk verval; heel indrukwekkend
om te zien. De Oude IJssel is ongeveer 25
km bevaarbaar. Ontdek het vanuit de boot!
Maar wat doen de twee grijze loodsen met
schotten en balken nou bij die sluis...?
Het filmpje laat dat zien.

Martinikerk Doesburg
In 1530 was de kerk gereed. De toren van
95m is diverse malen door brand en blik-
sem verwoest en in 1945 tijdens WO II
opgeblazen. In 1972 door prinses Beatrix
weer heropend. Jan Wolkers maakte hier
een monument met o.a. een gevallen klok.

Startplaats bij IJsselstrand.
We passeren het IJsselstrand met links
jachthaven en strand en rechts De IJssel-
hoeve en Camping IJsselstrand met zwem-
bad, speeltuin en restaurant. Harry de
Hommel doet hier ook aan waterrecreatie!

Over de dijk naar ‘De Kneip’ en Camping
Zwarte Schaar. De naam dateert uit de tijd
dat vroeger zwarte grond tegen het talud
bij de nog steeds gezellige kroeg werd ge-
lost. Thans is hier een Jachthaven met
vele voorzieningen en activiteiten.
Welke dit zijn, ziet u in het filmpje.

AchterOmmetjes met de fietsAchterOmmetjes met de fiets
Geniet met Harry de Hommel van fraaie plekjes in Drempt, Hummelo, Keppel en Doesburg.
Deze eerste cultuurhistorische fietsroute van ca. 25 km kunt u op een vijftal punten starten.
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Startplaatsen en parkeerplaatsen met GPS:
P1 Parkeerplaats De Bleek, Koepoortwal te Doesburg. N 52 1.001, E 6 7.864
Start Roggeplein achter het gemeentehuis, midden in Doesburg (knp 36).

P2 Parkeerplaats Camping IJsselstrand, Doesburg (knp 1). N 52 1.702, E 6 9.794
P3 Parkeerplaats IJsboerderij Steenoven (knp 59). N 52 1.612, E 6 13.109
P4 Parkeerplaats Hotel, café, restaurant De Gouden Karper, Hummelo (knp 60). N 52 0.334, E 614.108
P5 Parkeerplaats Hessenbad, Monumentenweg te Hoog-Keppel (knp 6-9). N 52 0.125, E 6 12.38

lengte route 26,43 km/1.45 uur
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Startplaats in Doesburg.
Roggeplein achter het gemeentehuis.
Roggestraat 9-11-13, Doesburg

Oorspronkelijk was hier de Vischmarkt met
een visafslag met vis uit de Zuiderzee.
Filmpje ‘Middeleeuwen’ op de Vischmarkt.

Streekmuseum De Roode Tooren
Dit museum toont de geschiedenis van
vesting- en Hanzestad Doesburg en de
wijde omgeving waaronder Hummelo en
Keppel. Toegang gratis.
Roggestraat 9-11-13, Doesburg

Restaurant De Bonte Hond
‘De Bonte Hond’ is een eet- en drinkgele-
genheid aan het pleintje met een mooie
verzameling brocante en oude prenten uit
Doesburg. Geniet hier van heerlijke, vers
bereide gerechten. Dat kan zowel binnen
als buiten op het terras.
Roggestraat 8, Doesburg

Restaurant Caldo e Freddo
Hier zijn geregeld wijnproeverijen met
heerlijke mediterrane hapjes.
Een terrasje pikken, al dan niet met een
ijsje, is hier ook zeker een aanrader.
Roggestraat 4, Doesburg

Restaurant De Liefde
‘De Liefde’ legt u echt in de watten.
Een avondje in ‘De Liefde’ wordt een echt
avondje uit. En dat alles dankzij de liefde
voor het vak, de mens, de gerechten
en...voor Doesburg. Proef hier eens de
bekroonde Doesburgse mosterdsoep.
De liefde proef je ook op het terrasje, je
kunt er geen genoeg van krijgen.
Philip Gastelaarstraat 5a, Doesburg

De Hanzefeesten, sinds 1447
In 1447 trad Doesburg toe tot het Hanze-
verbond. Elke 2de zaterdag in juni wordt
hier dan ook de Hanzedag gehouden.
Je waant je dan in de Middeleeuwen.
Dit bijzondere evenement is een bezoek
meer dan waard.

De nieuwe IJsselkade Doesburg
De kade volgt de vorm van de rivier.
De fraaie grachtenwoningen van architect
Adolfo Natalini vind je aan de stadskant.
Roberto Barni maakte de beeldengroep
‘Passi d’Oro’: drie mannen die vanuit de
rivier naar de stad slenteren.
Streetdancegroep GoDiva Dance uit Does-
burg gaat u voor in het filmpje.

Sluis en stuw Doesburg
In Doesburg komen de IJssel en de Oude
IJssel samen. Daar ligt ook de sluis en
stuw van Waterschap Rijn en IJssel met
een behoorlijk verval; heel indrukwekkend
om te zien. De Oude IJssel is ongeveer 25
km bevaarbaar. Ontdek het vanuit de boot!
Maar wat doen de twee grijze loodsen met
schotten en balken nou bij die sluis...?
Het filmpje laat dat zien.

Martinikerk Doesburg
In 1530 was de kerk gereed. De toren van
95m is diverse malen door brand en blik-
sem verwoest en in 1945 tijdens WO II
opgeblazen. In 1972 door prinses Beatrix
weer heropend. Jan Wolkers maakte hier
een monument met o.a. een gevallen klok.

Startplaats bij IJsselstrand.
We passeren het IJsselstrand met links
jachthaven en strand en rechts De IJssel-
hoeve en Camping IJsselstrand met zwem-
bad, speeltuin en restaurant. Harry de
Hommel doet hier ook aan waterrecreatie!

Over de dijk naar ‘De Kneip’ en Camping
Zwarte Schaar. De naam dateert uit de tijd
dat vroeger zwarte grond tegen het talud
bij de nog steeds gezellige kroeg werd ge-
lost. Thans is hier een Jachthaven met
vele voorzieningen en activiteiten.
Welke dit zijn, ziet u in het filmpje.

AchterOmmetjes met de fietsAchterOmmetjes met de fiets
Geniet met Harry de Hommel van fraaie plekjes in Drempt, Hummelo, Keppel en Doesburg.
Deze eerste cultuurhistorische fietsroute van ca. 25 km kunt u op een vijftal punten starten.
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De kerk in Achter-Drempt is gewijd aan
St. Willibrordus. In de omgeving rond Achter-
Drempt groeien veel bijzondere bermplanten.

Ars Longa Achter-Drempt
Links aan de Zomerweg staat de imposante
boerderij ‘Ars Longa’. Achter de boerderij is
een schitterende beeldentuin. Een waar para-
dijs dat u gezien moet hebben.
Het filmpje met dansgroep Lèfamm geeft
een mooie impressie.

Wijnboerderij ’t Heekenbroek Drempt
Job en Neeltje ontvangen u graag in hun
wijngaard met terras en B&B voor een wijn-
proeverij. Proef hier de Achterhoekse gast-
vrijheid. In het filmpje beleeft u samen met
Harry een gezellige dag.

Biologische boerderij ‘De Pasop’
Van oorsprong een landweerboerderij uit
de 15de-16de eeuw, met bewakingsfunctie
bij de landweerwal met zijn ondoordringbare
doornstruiken. De Tolstraat was onderdeel
van de weg Zutphen-Emmerich.
Pas op!

Startplaats in Hummelo bij IJsboerderij
De Steenoven.
Hier maakt men heerlijk ambachtelijke ijs.
Strijk even neer op de rustplek; voor kinderen
zijn er speeltoestellen. Een kijkje en een ijsje
waard. In het filmpje ziet u hoe men hier van
gras ijs maakt.

Galerie De Bisschop Hummelo
Na 600 meter links staat boerderij De Bis-
schop op het gelijknamig landgoed dat toe-
behoorde aan de bisschop van Utrecht.
Nu is hier een galerie met schitterende bron-
zen beelden van veelal dieren uit de om-
geving, gemaakt door Mariëtte Schouten.
Hoe ze dit doet, laat het filmpje zien.

Startplaats in Hummelo bij De Gouden
Karper. Sinds 1642 als herberg en bierbrouwe-
rij in bedrijf. In de volksmond wordt deze
herberg ‘De Krent’ genoemd. Laat u op het
terras of binnen op z’n Achterhoeks verras-
sen. Zeker niet krenterig. De Gouden Karper
is bekend in ons land en ver daarbuiten!
Het filmpje toont u meer over deze bijzon-
dere ‘herberg’.

Hessenweg
Een aloude handelsweg tussen Hessen (Dld)
en de Nederlandse handelssteden. Diepe kar-
rensporen veroorzaakten destijds een zeer
breed tracé van deze zandwegen.

Startplaats in Hoog-Keppel.
Links, zo’n 50 meter voor het eind van de
Hessenweg zijn het Hessenbad en Zonnewa-
ter om te zwemmen, te zonnen en te genie-
ten op het terrasje. In het filmpje hoort u het
nummer ‘Swimmingpool High Chappel’ van
de band Hot & Sweet.

De Petrus en Pauluskerk in Hoog-Keppel (1310)
is bijzonder fraai. Op het kerkhof staan zeld-
zame gietijzeren grafkruizen. Het Romaanse
torentje heeft een tufstenen ingang naar een
gevangeniscel. De kerk wordt tevens gebruikt
voor exposities en concerten. Volgens een le-
gende zijn tijdens de beeldenstorm rond de
kerk 12 apostelbeelden begraven die nooit
zijn gevonden...Ontdek de schat: zie filmpje!

Het voormalige gemeentehuis met het
wapen van Hummelo en Keppel. De daarop
afgebeelde Jakobsschelpen zijn mogelijk
meegebracht van een bedevaart naar
Santiago de Compostella. Bij het oude ge-
meentehuis staat tevens het beeld van de
twee ijzergieters. De ijzergieterij stond
vroeger in Laag-Keppel.

Het Celeshofje aan de Dubbeltjesweg is een
typisch boerderijtje van de Gelderse zand-
grond. Om diepe karrensporen te voorkomen
leverden de boeren zand: één kiepwagen
voor een dubbeltje. De Celestijner orde had
ook bezittingen in Hoog-Keppel.

Kasteel de Ulenpas. Van oorsprong 14de
eeuws en al vele eeuwen bewoond door de
familie Van Rouwenoort. Het kasteel werd
verwoest in 1965 en herbouwd in 1975.
Dit gebied was destijds bekend om de bijzon-
dere planten. Er groeit onder andere Katten-
doorn en Vlasleeuwenbek. In de Ulenpas
maakten Linnaeus en Gorter (18de eeuw)
hun aantekeningen voor een flora.

Monument en galerie ‘De Witte Hemel’.
Dit is een zogenaamd ‘hallehuis’ in Voor-
Drempt: twee voorkamers, een keukentje,
twee bedsteden, een melkkelder en een deel
met hooihilde en varkenshok. Binnen is de
galerie en buiten de boerenmoes- en bloe-
mentuin, de Mangalica wolvarkens en pony’s.
In het filmpje waant u zich in de witte
hemel...
Op het einde van de stuifduinen staat een
zeer oude kerk, gewijd aan St. Joris. Drempt
is genoemd naar Tremethe (Latijn voor termi-
nus). In de kerk hangen door bewoners ge-
knoopte wandtapijten tegen de nagalm.
Een kijkje waard. De kerk zou gesticht zijn
door Karel de Grote. Op de torenmuur ziet u
twee afbeeldingen van Karel en van één van
zijn vijf vrouwen. Ook te zien in het filmpje.

U gaat terug naar de startplaats in Doesburg.
Harry heeft u rondgetoerd en hoopt dat u
heeft genoten van de fraaie plekjes in Drempt,
Hummelo, Keppel en Doesburg.
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