GPS-fietsroute
Doesburg - Doetinchem langs de Oude IJssel
(35 km)
= overzichtskaart - interessante punten =

De Oude IJssel
De Oude IJssel ontspringt in Duitsland en stroomt bij Gendringen ons land binnen. In het
stroomgebied van de Oude IJssel werd in het verleden veel ijzeroer gewonnen, wat een florerende
staalindustrie tot gevolg had. De Oude IJssel functioneerde hierbij als transportader. Nog steeds
vervult de Oude IJssel een bescheiden functie als vaarweg voor de beroeps- en tegenwoordig ook
voor de pleziervaart.
Een leuk weetje is, dat de Oude IJssel in vroeger tijden een zijrivier van de Rijn was. In de loop der
eeuwen heeft ze haar bedding steeds meer noordelijk verlegd, om uiteindelijk in de IJssel uit te
monden.
De Oude IJssel herbergt veel vissoorten, waarvan de meerval verreweg de meest spectaculaire is.
Het is de grootste zoetwatervis van Europa en kan bijna 3 meter lang en 150 kilo zwaar worden.
Bovendien is hij zeer roofzuchtig. Hele eenden plukt hij van het water en zelfs kleine hondjes zijn
niet veilig voor het bakbeest. Laat uw Maltezer Leeuwtje dus nooit in de Oude IJssel een stok
apporteren!

1. Doesburg
Het Hanzestadje Doesburg kreeg in 1237 stadsrechten. Door de ligging aan de monding van de
Oude IJssel in de Gelderse IJssel was Doesburg vroeger van grote strategische waarde.
De ligging aan belangrijke waterwegen bracht ook economische voorspoed. Een voorspoed die kon
worden afgemeten aan de hoogte van de plaatselijke kerk. En de Martinikerk, die in WO II door de
Duitsers werd verwoest en later weer werd herbouwd, was maar liefst 94 meter hoog. Door onder
andere de verzanding van de Oude IJssel nam de welvaart van Doesburg in de 15e eeuw sterk af.
Doesburg heeft veel oorlogen meegemaakt. De inval van de Fransen in 1672 was uiteindelijk de
aanleiding tot de bouw van omvangrijke vestingwerken.
Al met al is er in dit Hanzestadje heel veel oude glorie bewaard gebleven. Zoveel zelfs, dat de stad
in 1974 als beschermd stadsgezicht werd aangewezen.
2. Landgoed 't Mulra
Landgoed ’t Mulra is 140 hectare groot en ligt ter hoogte van Laag-Keppel aan beide zijden van de
Oude IJssel.
Eeuwen geleden woonden op dit landgoed de eerste heren Van Keppel. Tijdens de route fietst u
dwars over een verhoging in het landschap (de bocht in de Slondeweg) waarop in de 10e of 11e
eeuw die eerste heren van Keppel Het Hommeke, een versterkte boerderij met een ringwal,
bouwden. In de 14e eeuw lieten de heren van Keppel het huidige Kasteel Keppel in Laag-Keppel
bouwen om daar te gaan wonen.
3. Laag-Keppel
Laag-Keppel is een heus stadje, dat uit slechts één straat bestaat. Het telt nog geen 500 inwoners.
Leuk detail is, dat vanaf eind 1700 tot begin 1800 door veel boeren in deze omgeving tabak werd
geteeld. Ongeveer een kwart van de plaatselijke bevolking leefde ervan.
Behalve de oude dorpsstraat (deels beschermd dorpsgezicht) telt het stadje nog een paar leuke
bezienswaardigheden, die pal aan de route liggen. Zoals de vlak bij elkaar gesitueerde watermolen,
de Follega molen, Kasteel Keppel en een oude schutsluis. Deze onlangs gerestaureerde schutsluis
werd in 1895 gebouwd en heeft als enige van de voormalige 5 schutsluizen in de Oude IJssel de
tand des tijds overleefd
4. Doetinchem
De oudste vermelding van Doetinchem dateert uit 838 als villa Doetinchem. Het was toen een
nederzetting met een kerk. Daarna ontwikkelde het gehucht zich tot de versterkte stad Deutinkem.
Enkele naamvarianten die in de loop van de tijd gebruikt werden, waren Duttichem, Duichingen,
Dotekom en Deutekom. Als u dus ooit ene Van Deutekom tegenkomt, dan weet u waar zijn
voorouders vandaan komen.
Doetinchem leek de Tweede Wereldoorlog goed door te komen. Vlak voor de bevrijding echter, werd
het historische centrum door een bombardement van de geallieerden grotendeel verwoest. De
toedracht is tot op heden onduidelijk. De theorieën variëren van het bombarderen van geheime
Duitse doelen tot een pijnlijke vergissing.
5. De Kruisberg
In 1863 kocht het Rijk De Kruisberg, een omgracht 18e-eeuws landhuis met 160 landgoed, aan om
het uit te bouwen tot een penitentiaire inrichting. Tot 2014 behield het deze functie. Nu is het in
gebruik door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
Voor degenen die benieuwd zijn naar de naam Kruisberg: de Kruisberg ligt waarschijnlijk op een
zogenoemde kruisberg van het voormalige klooster Sion. Op zo’n kruisberg was destijds een
uitbeelding van de kruisiging van Jezus te zien.
6. Achterhoekse boerderij
Dit typisch Achterhoekse boerderijtje werd in 1810 door de familie Van Heeckeren gebouwd. Hoe ik
dit weet? Nou, iedere landgoedeigenaar zette door beschildering van de luiken zijn handtekening op
zijn onroerend goed. Zo beschilderden de Van Heeckerens de luiken van hun boerderijtjes in de
kleuren geel en rood.

