Natuurrommetje Eldrik
Start Camping Siebieverden IJsselweg 5 6998 CD Laag-Keppel
www.achterommetjes.nl

Volg van hieruit de IJsselweg richting de Oude IJssel.
Na een paar honderd meter staan links van een smalle
bocht in de weg heel merkwaardig 8 eikenbomen op
een klein puntje in de akker. De oorspronkelijke reden
van zo’n groepje op een apart plekje is het verkrijgen
van een belastingvoordeel.

Na een flink stuk lopen ziet u aan de linkerkant een
slagboom en een bordje: “Landgoed ’t Mulra”met een
wapenschildje waarvan de stijl weg heeft van het
Jacobsschild van de voormalige gemeente Hummelo en
Keppel.
De Ijsselweg eindigt bij een brug en gaat over in de
Jonker Emielweg.
Voorbij de brug staat rechts “Mulra”
Dit als boerderij uitziende gebouw staat op historische
grond. Al eind 15 de eeuw werd deze plaats al “Het goed
Moelraden”genoemd. Op deze plaats is in de 19e eeuw
de boerderij Mulra gebouwd. Na beëindiging van de
boerderijfunctie trad enige tijd verval in dat gestopt werd
rond 1950 toen het gebouw gerestaureerd werd. Nu
wordt het gebruikt als gemengde werk en
woonfunctie.
We lopen de brug weer op en staan even stil om van het
fraaie uitzicht over het water te genieten.
Het brugwachterhuisje wordt niet meer voor dat doel
gebruikt. Vanuit Doesburg wordt met behulp van
camera’s deze brug bediend. Iets verder lag in de
Tweede Wereldoorlog het Friese arkje “STRAL-Lip”
Tijdens hoog water was het op de droge “geraakt” en op
een stille middag door eigenaar Wierenga met een aantal
vertrouwde vrienden met zand bedekt.
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Deze bedolven boot diende als onderduikadres. Via dit
tussenstation verbleven en vertrokken veel onderduikers ,saboteurs en geallieerde piloten naar veiliger
oorden.
We gaan weer terug de IJsselweg op en na ongeveer 200
meter staat aan de linkerkant een bordje
“Opengesteld”. Hier linksaf een grassig pad in dat loopt
tussen een akker en een bosje. Aan het einde van de akker RA langs een sloot.
Steek nu een weg over die de naam Slondeweg draagt
De naam verwijst naar een boerderij met de naam
SLONDE waar deze weg naar toe voerde. Ga aan de
rechterkant van de sloot verder. Links schittert door de
bomen de Slondeplas’. Op het pad liggen vaak opmerkelijk veel grote open zoetwater mosselen. Het pad
komt uit op een asfaltweg, de Ijsselweg. Hier LA. Na plm.
100 meter RA de “Hellestraat” in.. Bij de slagboom staat
weer het bordje “Landgoed ’t Mulra”. We hebben dit al
eerder gezien. Er staat geen straat naambordje bij. Wel
een verkeersbord verboden voor auto’s.
Links door de bomen een fraai gezicht op een weiland
met de naam Hogekamp en rechts een nat natuurgebied. De waterstroom in dit gebied droeg vroeger namen als “Hoge Vonder” t Brede Water, en Vonder . Hier
kwam dit water in de Oude Ijssel uit. Natuurliefhebbers
kunnen hier hun hart ophalen aan de veelheid van planten en struiken.
Aan het einde van het pad links aanhouden rond een
poel. Recht vooruit een mooi coulisselandschap. Volg de
weg. Links bosjes. Rechts bramenstruiken. Bij een eikenboom LA. Ook op dit punt een fraaie doorkijkje. Soms
zijn sporen van reeen op het pad.
Het pad slingert zich verder tussen oude eiken, knotwilgen en flinke percelen braambosjes. Mooie doorzichten
op weidecoulissen en percelen.
Passeer een metalen hek aan de rechterkant en volg een
smal paadje. Het grote stuk land aan de rechterkant
draagt de naam IJsselweide
Het smalle paadje eindigt op een weg. Hier LA. In de
verte een aantal boerderijen met namen als De Braak
(vroeger De Brack) en de Commandeurshofstede.
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Na enige honderden meters LA een FIETSPAD/
wandelpad in dat parallel aan een kwelsloot loopt.
Rondom een prachtig vergezicht met mooie coulissen en
een eenzame boom in de wei.
De grondstukken dragen de namen als Eldriksche Weiden

Aan het einde van dit FIETSPAD/wandelpad zien we het
bordje RUST. We volgen de aangegeven richting RA richting de boerderij SIEBIEVERDEN.
Aan de boerderij1is tevens een camping verbonden en er
is gelegenheid een verfrissing, koffie of een ijsje te nemen en even uit te rusten.

Voordat we dat doen lopen we iets ver tot de hoek. Hier
staat tussen 3 eikenbomen een TRAFO huisje. Het is gebouwd in 1925 in opdracht van de PGEM(Provinciale
Gelderse Elektriciteits Maatschappij).
Het RUST punt Siebieverden biedt gelegenheid tot een
verfrissing terwijl gekeken kan worden over de Eldriksche Weiden zoals de landerijen aan de overzijde van de
weg heten.
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Natuurommetje Eldrik is een uitgave van TPDHK (Toeristisch Platform Drempt Hummelo en
Keppel) in samenwerking met het IVN
Voor meer info over POI (Points of Interest) zie volgende pagina)
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IVN POI, Points of Interest.
8 Eikenbomen op een klein puntje in de akker. De oorspronkelijke reden van zo’n
groepje op een apart plekje is het verkrijgen van een belastingvoordeel.
Slagboom en een bordje: “Landgoed ’t Mulra”
“Mulra”
Dit als boerderij uitziende gebouw staat op historische grond. Al eind 15 de eeuw
werd deze plaats al “Het goed Moelraden”
Brug over de Oude IJssel,. Fraai uitzicht.
Grassig pad in dat loopt tussen een akker en een bosje.
Door de bomen heen schittert de Slondeplas’

Recht vooruit een mooi coulisselandschap
Het grote stuk land aan de rechterkant draagt de naam IJsselweide

Eldriksche Weiden

TRAFO huisje. Het is gebouwd in 1925 in opdracht van de PGEM(Provinciale Gelderse Elektriciteits Maatschappij).. Gemeentelijk monument

.
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