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AchterOmmetjes met de fiets 2
Geniet met Harry de Hommel in en rond Hummelo, Keppel en Doetinchem. Ook deze tweede cultuurhistorische fietsknooppuntenroute kunt u starten waar u wilt: het is een ommetje.
Parkeerplaatsen / startplaatsen:
P1 Parkeerplaats Hotel Restaurant De Gouden Karper, Hummelo 60
P2 Parkeerplaats Pannenkoekenschip, Stokhorstweg 2, 7006 GA Doetinchem 86
P3 Parkeerplaats TOP Laag-Keppel, Wehlsedijk, bij de brug over de Oude IJssel 30
PoI Point of Interest: het bekijken of bezoeken waard
Route P1 De Gouden Karper 60 51 34 33 91 90 42 86
P2 Pannenkoekenschip 86 . Vanaf dit punt gaat de route weer verder via 31 en 30 .
P3 TOP Laag-Keppel. Vanaf 30 richting 32 direct bij eerste kruispunt rechtsaf parallelweg Rijksweg tot Manege
Groot Zande. Daarna stukje terug en bij rotonde de Rijksweg oversteken. Sliekstraat. Dan eerste weg rechts
naar camping Jena. Vanaf camping Jena door het bos naar knooppunt 33 en vervolgens naar eindpunt 60 .
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PoI 1 Start Knooppunt 60
Hotel Restaurant De Gouden Karper
Dorpsstraat 9, 6999 AA Hummelo
De Gouden Karper, in de volksmond ook wel De Krent
genoemd, is één van de oudste en meest gerenommeerde horecabedrijven van de Achterhoek: sinds
1642 is het pand in gebruik als herberg/bierbrouwerij.
De Gouden Karper is het startpunt voor verschillende
wandelroutes door de bosrijke omgeving. Een kopje
koffie voor de wandeling, of een lekkere maaltijd tot
besluit? Geniet van de sfeer bij De Gouden Karper.
(zie filmpje)
PoI 2 FF naar Steef
Dorpsstraat 1, 6999 AC Hummelo
Café-zaal ‘FF naar Steef’ is een bruisend en veelzijdig
café, gelegen in de dorpskern van Hummelo.
Door deze fantastische ligging is het er in de zomer
heerlijk toeven op het terras en is het een uniek
start- en rustpunt voor uw wandel- en/of fietstocht.
(zie filmpje)
PoI 3 Landgoed Enghuizen, Hummelo
De oudste vermelding stamt uit 1326, als Evert van
Enghusen bezitter is van het ‘'t Goet te groten Enghusen’. Zijn nageslacht zal nog anderhalve eeuw eigenaar blijven. Begin 18e eeuw maakt het middeleeuwse
kasteel plaats voor een paleisachtig huis met kwartcirkelvormige vleugels. Op 25 maart 1945 werd het
kasteel getroffen door een geallieerd bombardement
en afgebroken. Landgoed Enghuizen heeft prachtige
wandelpaden; de boerderijen hebben er wonderlijke
namen, zoals Bautzen en Maloï Jaroslawitz. H.J.C.J.
van Heeckeren (eigenaar van 1831 tot 1862) maakte
deel uit van het leger van Napoleon en legde zijn
oorlogsherinneringen uit de Napoleontische tijd vast
door boerderijen te vernoemen naar de veldslagen
die hij meemaakte. Evenementen op het landgoed
zijn De Kunstwandelroute en Mañana Mañana.
(zie filmpje)

PoI 4 Knooppunt 34 Het Wapen van Heekeren
Zelhemseweg 16, 6999 DN Hummelo
Biervriendelijk wijn café in Hummelo, bekend als 't
Woapen in Hummel. Ooit een boerderij, herberg en
een café, nu een sfeervol plekje om te verblijven.
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P2 PoI 9
86 - 30

PoI 5 Parkcamping De Graafschap
Loenhorsterweg 7C, 6999 DT Hummelo
De parkcamping ligt aan de rand van de Kruisbergse
bossen tussen Doetinchem en Hummelo in de gemeente Bronckhorst: één groot, groen wandel- en
fietsgebied. Een aanrader voor de echte rustzoeker en
natuurgenieter! Dankzij het eigen natuurbeheersplan
zijn de afgelopen jaren maar liefst 32 soorten vogels
op de camping waargenomen. En wanneer u tegen
het einde van de middag vanaf de camping het bos
in loopt, moet u niet verbaasd zijn als een ree uw
pad kruist. Puur natuur!
(zie filmpje)
PoI 6 Kasteel de Kelder
Kelderlaan 11, Doetinchem
Kasteel de Kelder is gelegen in de Kruisbergse Bosschen aan de Kelderlaan, direct achter het Slingeland
Ziekenhuis. Het is mogelijk het kasteel te huren voor
bijvoorbeeld diners, ontvangsten en feesten.
Ook kunt u uw huwelijk laten voltrekken in Kasteel
de Kelder. Door de ligging tegen de bossen ademt het
kasteel een romantische sfeer en is daardoor uitermate geschikt voor exclusieve gelegenheden.
PoI 7 Stadsmuseum Doetinchem
Burg. van Nispenstraat 2, 7001 BS Doetinchem
In het hartje van Doetinchem vindt u het Stadsmuseum Doetinchem. Bent u geïnteresseerd in de
ontwikkeling van de stad Doetinchem en in hoe deze
stad van ‘agrarische nederzetting’ uitgroeide tot een
stad met grote regionale uitstraling? Kom dan langs
voor een bezichtiging van de collectie. De stadsmaquette is ook geweldig: een soort Madurodam van
Doetinchem! Via de gezamenlijke ingang van het museum bereikt u ook Het Borghuis: het meest bijzondere restaurant van Doetinchem dat een leer- en
werkplek biedt aan ongeveer 30 personen met een
verstandelijke beperking. U kunt hier genieten van
voortreffelijke gerechten in een uiterst sfeervolle omgeving. Geniet van uw kopje koffie bij Het Borghuis
dat is inbegrepen bij uw entreekaartje.
Het Stadsmuseum nodigt u van harte uit.
(zie filmpje)
PoI 8 Simonsplein.
Het Simonsplein is toonaangevend voor het centrum
van Doetinchem. Op dit plein staat een cultuurhistorisch monument: de Catharinakerk.
We nemen een kijkje buiten - en in deze kerk, die in
WO2 werd gebombardeerd, maar weer schitterend
werd herbouwd. Weet u wie de beroemdste inwoner
is uit de historie van Doetinchem?
Via de Waterstraat gaat u naar de brug over de Oude
IJssel om daar weer aan te sluiten op de hoofdroute.
(zie filmpje)
P2 Richting knoopunt 86 - 30 Pannenkoekenschip
Stokhorstweg 2, 7006 GA Doetinchem
PoI 9 Pannenkoekenschip op de Oude IJssel.
Aan boord van dit mooie binnenschip kunt u natuurlijk genieten van een heerlijke pannenkoek, maar er
zijn daarnaast nog vele andere mogelijkheden! Wat te
denken van een lunch op het achterdek met uitzicht
over de Oude IJssel? Ook voor feesten, High Tea’s,
groepsactiviteiten en natuurlijk voor uitgebreide kinderfeesten kunt u bij ons terecht. Met trots zijn wij
het lekkerste en leukste pannenkoekenrestaurant
van de Achterhoek!
(zie filmpje)
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PoI 11 Stad Laag-Keppel: molens en kasteel
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. Eigenaar van de twee molens in Laag-Keppel:
de Watermolen en de Friese Poldermolen, is De Stichting Keppelse Molens. De watermolen te Laag-Keppel
is een onderslagmolen en heeft dienst gedaan als
korenmolen. Vroeger splitste de Oude IJssel zich pal
boven Laag-Keppel in een rechter - en een linker tak.
De molen stond aan de linker tak, destijds de Molenbeek. De eigenlijke Oude IJssel (de rechter tak)
stroomde wat verderop bij het dorp. Het huidige
scheepvaartkanaal is de bedding van de vroegere
Molenbeek. De spinnenkopmolen staat pas sinds 1969
aan de Oude IJssel. Dit molentje is nodig om verschil
in waterniveau te creëren en zo de watermolen te
laten draaien.
PoI 12 Kasteel Laag-Keppel (privé terrein).
Kasteel Keppel ligt op het eiland, dat is gevormd
door de Oude IJssel en een zijtak. De geschiedenis
van Kasteel Keppel gaat terug tot in de 14e eeuw en
is al vanaf het prilste begin met de Van Pallandt’s
verbonden. Het kasteel is rond een donjon ontstaan.
Het huidige gebouw dateert uit begin 17e eeuw.
De gracht van het kasteel is van middeleeuwse
oorsprong. Koning Lodewijk XIV van Frankrijk - de
Zonnekoning -liet in het Rampjaar 1672 het kasteel
vorderen, toen de Republiek niet alleen door Frankrijk, maar ook door Engeland en de bisschoppen van
Munster en Keulen van alle kanten werd aangevallen.
Lodewijk heeft toen op het kasteel overnacht.
Het schilderachtige kasteel wordt particulier bewoond
en is op afspraak te bezichtigen. Uit de WO 2 stamt
een bizar verhaal over een bijzonder schilderij.
(zie filmpje)
PoI 13 Espace Enny
Dorpsstraat 14, 6998 AB Laag-Keppel
Espace Enny is een ruimte voor hedendaagse kunst.
Elk bezoek is een verrassende ervaring. De galerie
heeft vier expositieruimten beschikbaar, waarin werk
wordt getoond van gerenommeerde hedendaagse
kunstenaars. In de fraai ommuurde beeldentuin
versterken kunst en natuur elkaar door seizoensgebonden tentoonstellingen. Espace Enny werkt met
een vaste groep van zowel gevestigde - als aankomende kunstenaars. Regelmatig wordt een nieuwe
tentoonstelling samengesteld van zowel twee- als
drie-dimensionale hedendaagse kunst.
(zie filmpje)
PoI 14 Eethuis De Olde Schole
Rijksweg 88, 6998 AG Laag-Keppel
Een historisch gebouw met een karakteristieke uitstraling. Zo kun je De Olde Schole het beste omschrijven. Het pand was vroeger een bewaarschool, maar
wordt al jaren uitgebaat als horecagelegenheid en is
een begrip in Laag-Keppel en omstreken. U kunt bij
De Olde Schole prima terecht voor zowel een tussendoortje als een uitgebreide maaltijd. Complete menu's,
luxe broodjes, milkshakes, softijs en verse koffie
behoren onder andere tot het assortiment.
Gedurende de zomermaanden kunt u plaatsnemen op
het gezellige buitenterras: even afstappen en genieten.
PoI 15 Galerie 1880
Hummeloseweg 4a, 6998 AD Laag-Keppel
Galerie 188O is een sfeervolle galerie met een
gemoedelijke ‘Achterhoekse’ sfeer. Sinds 1987 is de
galerie gevestigd in het neogotisch kerkje dat vroeger
toebehoorde aan kasteel Keppel. Bent u op zoek naar
een modern schilderij? Bezoek dan eens deze bijzondere galerie. Echt de moeite waard!
PoI 16 (Zorg)Hotel De Gouden Leeuw
Rijksweg 91, 6998 AG Laag-Keppel
‘Het creëren van een luxe en comfortabele woonomgeving voor mensen die zorg nodig hebben, waarbij het thuisgevoel en de persoonlijke (zorg)wensen
centraal staan’ is één van de belangrijkste uitgangspunten van De Gouden Leeuw Groep. De kleinschalige
opzet van de voorzieningen en de continue aanwezigheid van professionele zorgverlening zijn waardevolle
aspecten die bijdragen aan een vertrouwd en veilig
gevoel. Het restaurant is een openbaar restaurant,
wat duidelijk bijdraagt aan de compleetheid van de
voorziening. Het levendige karakter van passanten
heeft een duidelijke meerwaarde voor de bewoners.
Bovendien biedt het restaurant een laagdrempelige
mogelijkheid aan bewoners om met familie of vrienden uit eten te gaan. De bewoners kunnen dagelijks
gebruikmaken van het restaurant.
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PoI 17 Kampeerboerderij Groot Zande
Rijksweg 124, 6999 EB Hummelo
De boerderij is een fleurige, comfortabele vakantieaccommodatie, geschikt voor kleine en grote groepen.
Je kunt er zomers en ’s winters terecht. Bijzonder zijn
de biologische moestuin en - boomgaard. Je kunt er
gezond en lekker eten. Er is veel speelruimte.
Naast voetbal -en volleybalveld is er een speelbos
om hutten te bouwen of voor een nachtspel. Jong en
oud kunnen er spannende dingen beleven. Er is een
info-keetje met veel informatie over het gebied en er
zijn verse eitjes of een potje jam te verkrijgen.
(zie filmpje)
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PoI 18 Camping Jena
Rozegaarderweg 7, 6999 DW Hummelo
Camping Jena is een karaktervolle groene camping,
direct aan de rand van de uitgestrekte bossen van
landgoed Enghuizen in Hummelo nabij Doetinchem.
De omgeving leent zich uitstekend voor de echte
wandel-/fiets en natuurliefhebber. De camping zelf
wordt gekenmerkt door ruime zonnige standplaatsen,
veel groen, goede sanitaire voorzieningen, de gemoedelijke sfeer en een nostalgische uitstraling. Ook begint hier een kaboutertocht met GPS. De avonturen
van kabouter Jena voeren ouders en kinderen door
de schitterende natuur. (zie filmpje)
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P3 Knooppunt 30
PoI 10 TOP Laag-Keppel/Waterschap Rijn en IJssel
De Oude IJssel kent meerdere functies. De rivier dient
voor waterberging en afvoer van water, beroeps- en
pleziervaart, recreatie en wonen en werken op en
langs het water. Het traject van Doesburg tot aan de
brug in de Slingerparallel bovenstrooms Doetinchem
(ca 16.8 km) is vaarwater voor de beroepsvaart.
Het traject van Doesburg tot de stuw te Ulft (lengte ca
25 km) is onderdeel van het Basis Recreatie Toervaart
Net (BRTN) met viswedstrijdlocaties.
Ook de ecologische zones, ‘de stapstenen’ en vistrappen zijn zeer waardevol voor de prachtige natuur
rond De Oude IJssel. De TOP LK is een Toeristische
Overstap Plaats. Waterroute, fietsroutes en wandelroutes o.a. langs De Oude IJssel komen hier samen,
(o.a. het KunstOmmetje in Laag-Keppel. Meer info
bij de TOP ijscokar of bij de Keppelse molens.
(zie filmpje)

PoI 19 Home Sweet Home & Garden en Dorpsstraat,
Hummelo
Deze winkel vindt u aan de Dorpsstraat in Hummelo,
een fraai dorpje tussen Doetinchem en Zutphen.
Trots zijn ze op het prachtige historische pand waarin
zij hun bedrijf voeren. De eigenaren reizen veel door
Frankrijk, op zoek naar bijzondere brocante items.
In de winkel vindt u een prachtige verzameling oude
meubels, paspoppen, vintage kleding en - accessoires, beelden, wandrekken, kandelaren en nog zo veel
meer. U kunt er ook terecht voor een mooi landelijk
boeket of passend bloemwerk. Een belangrijk jaarlijks
evenement in de maand juli is ‘Vive la France’.
Hummelo is een bezoekje waard!
(zie filmpje)
PoI 20 Eindpunt Knooppunt 60 (De Gouden Karper)

