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…Ooit gevuld met fruitbomen rondom de 
boerenerven, nu een afwisseling van open 
weilanden, hagen, meidoornsingels en 
karakteristieke oude bomen rondom de 
historische gebouwen en de kerk. 
…het visitekaartje van ons dorp.

Andrea Freund



Beste inwoners van Vorchten en Veessen,

Met de IJsselkaravaan trokken we in december 2020, op een mistige dag door het 
gebied Vorchten-Veessen. Tegen beter weten in hoopten we kort daarna met u 
onze observaties te delen en vooral ook van u te horen wat u waardevol vindt in het 
landschap waar u in woont. 

Enkele dagen hierna werd echter de tweede lockdown afgekondigd. Opnieuw dwong 
Corona ons om alternatieven te ontwikkelen voor fysieke bijeenkomsten. Wat doe je dan 
als de mensen met wie je in gesprek wil, te kennen geven dat ze liever niet met online 
vergadertools willen werken? 

Opgelucht juichen! 

Want er is zo veel meer mogelijk dan schermsessies. Met zeven mensen hebben we 
hier in Vorchten-Veessen een eenmalige wandelclub opgericht waarbij elk lid individueel 
of met een wandelmaatje een eigen wandelroute heeft gelopen en hierbij heeft 
opgetekend wat waardevol is. 

De zeven inzendingen die we ontvingen zijn stuk voor stuk van hoge kwaliteit. We 
kregen uitgebreide sets foto’s en lange verhalen vanuit het gebied over het landschap. 
Inwoners stuurden ons inmiddels prachtige verhalen over fruitboomgaarden, de oude 
kerk, verdwenen erven en de IJsseldijk. Graag bedanken wij u voor dit mooie materiaal 
voor het landschapsbeeld dat voor u ligt. 

Wij hebben in dit landschapsbeeld alle gelopen routes aan elkaar gekoppeld tot één 
lijn door het gebied waarlangs we alle gemarkeerde bijzonderheden aanduiden. We 
moedigen u graag aan om de wandelingen van uw buren te lopen en het landschap 
door hun ogen te bekijken. 

Wandelen is een prachtige onderzoeksmethode die je altijd kunt doen. 

Heidi Linck en Peter Hermens, 

Mei 2021



1.
Wandelroutekaart

In Vorchten en Veessen is er een tijdelijke wandelclub geweest om de waarden 
van het landschap vast te leggen. De kaart geeft een overzicht van alle 
wandelroutes en enkele markante punten. Klik op de desbetreffende foto om 
naar de verhalen en wandelroutes te gaan.



18

2

3

7

4

5

6

DE WANDELCLUB IN VEESSEN EN VORCHTEN

Landschapsbeeld - IJsselkaravaan

Adrie Hottinga

“Veel landschappelijke 

kenmerken zijn vervaagd 

in Vorchten, maar na 

enige kennisname is in dit 

landschap nog veel te lezen.”

Andrea Freund

“Mijn favoriete rondje 
Veessen waar je de 
historie en het open 
dorpslandschap gaat 
beleven...”

 
Hoog tijd om eens de andere kant op te kijken. Aan de binnenkant van de dijk ligt namelijk ook een prachtig 
gebied. Door de rivier is eeuwenlang vruchtbare klei afgezet en zo is de oeverwal ontstaan. Al heel lang 
geleden was dit een aantrekkelijk gebied om boerderijen te stichten. Er waren nog geen dijken of veel lager 
dan nu, dus het hele gebied tussen de IJssel en de Veluwe stroomde zo nu en dan onder water. De oudste 
boerderijen zijn herkenbaar omdat ze altijd wat verhoogd staan ten opzichte van het maaiveld. Ongetwijfeld 
koos men destijds de hogere plekken met een stevige ondergrond om zich te vestigen. En wellicht werd de 
plek ook nog opgehoogd met omringende grond, zodat een soort terp ontstond. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De oude rijkdom van het gebied laat zich nog zien in de grote boerderijen, die nu IJsselhoeven genoemd 
worden. De vruchtbare rivierklei leende zich uitstekend voor de graanteelt. Grofweg in 1850 – 1880 waren 
de graanprijzen historisch hoog. Er werd zoveel verdiend dat op veel oudere boerderijen flink werd 
verbouwd. Vaak werd een groot nieuw woonhuis gebouwd dwars voor de oude schuur, en zo ontstond de 
voor boerderijen in het rivierengebied kenmerkende T-vorm. Ook werden compleet nieuwe boerderijen 
gebouwd, soms met een luxe uiterlijk en uitbundig gedecoreerd. De welvaart van die periode is ook terug te 
zien in destijds aangelegde siertuinen met vaak een solitaire rode beuk, slingerpaden en soms een vijver. 
 
  

Wim Nugteren

“Lopend op de Marledijk zie 
je landschappelijke historie 
aan alle kanten...”

De Verkenners
Deze routebeschrijving is het 

resultaat van een verkenning 

door landschapsarchitect 

Peter Hermens en kunstenaar 

Heidi Linck, in het kader van 

de IJsselkaravaan. 
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Adee Schoon

Fruitkraampje

John van den Assen

“Een mooi klein dorp 

gelegen tussen de 

Hoogwatergeul Veessen- 

Wapenveld en de IJssel.”

Wandelroute

Wandelroute

Wandelroute

Wandelroute

Adee Schoon
“Buiten coronatijd is daar 
een Rustpunt, en kan je nog 
even lekker genieten van 
iets lekkers en uitkijken over 
de IJssel. Het pontje vaart 
heen en weer. Je komt tot 
rust.”

Wandelroute

Klik op de afbeelding om naar de 
wandelroute en/of verhaal te gaan

Wandelroute



2.
Wandelroutes en verhalen

In Vorchten en Veessen wordt graag en veel gewandeld. Inwoners kennen 
het gebied goed en delen hun favoriete plekjes en wandelroutes in Vorchten 
en Veessen. De inwoners en de Verkenners van de IJsselkaravaan delen hun 
verhaal en waarden bij deze bijzondere plekken. 



Klik hier om terug naar de kaart te gaan

Rondje pontje
Adee Schoon

De wandeling begint op de parkeerplaats bij het 
pontje van Vorchten naar Wijhe. Dit pontje, het 
Wijhese veer, bestaat al sinds 1379, en het witte 
huis op de dijk waar we eerst naar toe lopen is het 
oude Veerhuys. 

We gaan daar rechtsaf en lopen over de dijk. De 
IJssel kronkelt aan de rechterkant. Het water staat 
hier bijna iedere winter tot aan de dijk. Doorlopend 
komen we langs een grote boerderij aan de linker 
kant. De koeien die hier in de grote stal erachter 
lopen hebben borstels in hun stal hangen waar ze 
zich lekker aan kunnen schuren, leuk gezicht is 
dat.

Vlak voor de grens met Marle gaan we linksaf de dijk af, de Kerkweg in. We lopen 
langs ons Vorchter museum, het Poppenspe(e)l Museum. Een heel huis gewijd aan 
het poppenspel uit allerlei landen. Bij ons is het een oud volksvermaak. Destijds een 
uitlaatklep voor kritiek op de overheid, vol seksueel getinte grappen, met soms grof 
gebekte poppen, een bron van vermaak. Kunstige poppen in vele vormen en maten, een 
bezoekje meer dan waard.

We lopen verder langs een rij populieren, en slaan op de kruising de Losweg in. Ook 
hier staan links populieren – het kenmerkende ritselen van hun bladeren doet me altijd 
aan Zeeland denken, waar er ook van die ‘rijen oneindig ijle populieren’ staan. Links 
passeren we een klein ‘bermhuisje’. Geen idee hoe het zover komt dat een huisje zo 
in de berm is gebouwd, maar je ziet het hier wel meer. Rechts woont een fruitteler, die 
zijn kersenbomen in een grote tent verpakt zo rond de kersentijd. Overigens zijn het 
heerlijke kersen, en ze worden naast ander fruit en groenten te koop aangeboden in het 
stalletje aan de straat. Zondag gesloten! Er nestelen ook veel zwaluwen in zijn schuren. 
Om troep te voorkomen, heeft de fruitteler onder ieder nestje een plankje gemaakt waar 
de uitwerpselen op terecht komen. Dat scheelt een hoop troep!

Verder door lopend komen we langs een klein boerderijtje aan de linkerkant met een 
bonte verzameling aan dieren. De pauw en de ezel hoor je van verre, maar er lopen 
ook stillere dieren rond. We blijven op de Losweg en komen langs de monumentale 
boerderij ‘het Hellegoed’ aan de linkerkant, die inmiddels flink verbouwd is. We kruisen 
de Veerweg/Vorchterenkweg en blijven de Losweg volgen. We komen langs nog een 
monumentale boerderij verstopt achter stallen van een van de melkveehouderijen. 
Er staan nog twee prachtige rode beuken voor het huis. Vroeger woonde hier de 
gebroeders Vahl, boeren met een warm hart voor weidevogels die daar rekening mee 
hielden in hun bedrijfsvoering. Helaas doen de nieuwe bewoners dit niet op dezelfde 
manier, en er is een duidelijke achteruitgang in grutto’s en kieviten. De wulpen moeten 
het van de uiterwaarden hebben en die zijn er gelukkig nog.



De Losweg komt uit op de IJsseldijk en we kijken uit over de Vorchter Waarden. Hier 
hebben we meerdere keren geschaatst – dan moet er wel een goede combinatie zijn 
van hoog water en vorst! We slaan linksaf en lopen over de dijk terug naar de pont, die 
we al in de verte zien liggen. Buiten coronatijd is daar een Rustpunt, en kan je nog even 
lekker genieten van iets lekkers en uitkijken over de IJssel. Het pontje vaart heen en 
weer. Je komt tot rust.



Rondje Marle - Werven
Wim Nugteren

Lopend over de Marledijk zie je landschappelijke 
historie aan alle kanten. Hoog op de dijk langs de 
IJssel wandel je op de grens van uiterwaarden 
en oeverwal. De rivier geeft veel dynamiek aan 
het gebied. Altijd beweging, altijd verandering. 
Soms is de IJssel een kalm kabbelende stroom. 
Als dan op een mooie zondagmiddag een 
oud zeilscheepje op de rivier vaart, dan ben je 
zomaar 100 jaar terug in de tijd. De tijd dat Jac. 
P. Thijsse ‘De IJsel’ beschreef in een Verkade 
album.

Of je mijmert nog verder terug. Ooit was de IJssel een belangrijke levensader met 
voorname Hanzesteden als Doesburg, Zutphen, Deventer en Kampen. Toen Amsterdam 
en Rotterdam nog onbeduidende plekken in een zompige polder waren. Om dan weer 
snel terug in het hier en nu gebracht te worden door geluid van moderner manieren om 
van het gebied te genieten. Speedboten en jetski’s op de IJssel, motoren op de dijk.

De uiterwaarden zijn een boeiende afwisseling van grasland en bouwland, met hagen 
en bomen, een paar kolken en een oude knotwilg. In eerste aanblik lijkt het vrij egaal 
land tussen waterkerende dijk en het zomerdijkje. Maar schijn bedriegt. Bij opkomend 
hoogwater zie je ineens hoeveel relief er is. Lage stukken weiland lopen eerst onder 
water. Oude rivierduinen worden zichtbaar omdat ze beduidend hoger blijken te liggen. 
Een heel mooi voorbeeld is tegenover boerderij De Telbrink: bij hoog water zie je daar 
een soort nevenstroom van de rivier ontstaan. Wellicht een oude stroomgeul?

RRoonnddjjee  MMaarrllee  --  WWeerrvveenn  

 

Lopend over de Marledijk zie je landschappelijke historie aan alle kanten. Hoog op de dijk langs de IJssel 
wandel je op de grens van uiterwaarden en oeverwal. De rivier geeft veel dynamiek aan het gebied. Altijd 
beweging, altijd verandering. Soms is de IJssel een kalm kabbelende stroom. Als dan op een mooie 
zondagmiddag een oud zeilscheepje op de rivier vaart, dan ben je zomaar 100 jaar terug in de tijd. De tijd dat 
Jac. P. Thijsse ‘De IJsel’ beschreef in een Verkade album. 
 
 

 
 
Of je mijmert nog verder terug. Ooit was de IJssel een belangrijke levensader met voorname Hanzesteden als 
Doesburg, Zutphen, Deventer en Kampen. Toen Amsterdam en Rotterdam nog onbeduidende plekken in een 
zompige polder waren. Om dan weer snel terug in het hier en nu gebracht te worden door geluid van 
moderner manieren om van het gebied te genieten. Speedboten en jetski’s op de IJssel, motoren op de dijk.  
 
De uiterwaarden zijn een boeiende afwisseling van grasland en bouwland, met hagen en bomen, een paar 
kolken en een oude knotwilg. In eerste aanblik lijkt het vrij egaal land tussen waterkerende dijk en het 
zomerdijkje. Maar schijn bedriegt. Bij opkomend hoogwater zie je ineens hoeveel relief er is. Lage stukken 
weiland lopen eerst onder water. Oude rivierduinen worden zichtbaar omdat ze beduidend hoger blijken te 
liggen. Een heel mooi voorbeeld is tegenover boerderij De Telbrink: bij hoog water zie je daar een soort 
nevenstroom van de rivier ontstaan. Wellicht een oude stroomgeul? 
 
Hoogwater is een feestje voor mens en dier. De kleine, rustige rivier wordt ineens een watervlakte. 
Afgelopen winter tijdens de sneeuwstorm leek Marle wel aan een woeste zee te liggen. Bij mooi weer is het 
bij hoog water file rijden op de dijk, iedereen geniet van het prachtige uitzicht. Het ondiepe water is dan een 
vogelparadijs en een drukte van belang. Maar niet voor iedereen is het feest. Sommige dieren worden 
verrast door het water, mollen vluchten naar de dijk, vissen blijven hulpeloos achter in droogvallende sloten. 
En hoogwater laat in het voorjaar was en is voor veehouders een groot probleem. Een snede gras kan 
verloren gaan, een ingezaaid gewas mislukt of koeien moeten noodgedwongen weer op stal. 
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Hoogwater is een feestje voor mens en dier. De kleine, rustige rivier wordt ineens een watervlakte. 
Afgelopen winter tijdens de sneeuwstorm leek Marle wel aan een woeste zee te liggen. Bij mooi weer is het 
bij hoog water file rijden op de dijk, iedereen geniet van het prachtige uitzicht. Het ondiepe water is dan een 
vogelparadijs en een drukte van belang. Maar niet voor iedereen is het feest. Sommige dieren worden 
verrast door het water, mollen vluchten naar de dijk, vissen blijven hulpeloos achter in droogvallende sloten. 
En hoogwater laat in het voorjaar was en is voor veehouders een groot probleem. Een snede gras kan 
verloren gaan, een ingezaaid gewas mislukt of koeien moeten noodgedwongen weer op stal. 
 
  

Klik hier om terug naar de kaart te gaan



 
Hoog tijd om eens de andere kant op te kijken. Aan de binnenkant van de dijk ligt namelijk ook een prachtig 
gebied. Door de rivier is eeuwenlang vruchtbare klei afgezet en zo is de oeverwal ontstaan. Al heel lang 
geleden was dit een aantrekkelijk gebied om boerderijen te stichten. Er waren nog geen dijken of veel lager 
dan nu, dus het hele gebied tussen de IJssel en de Veluwe stroomde zo nu en dan onder water. De oudste 
boerderijen zijn herkenbaar omdat ze altijd wat verhoogd staan ten opzichte van het maaiveld. Ongetwijfeld 
koos men destijds de hogere plekken met een stevige ondergrond om zich te vestigen. En wellicht werd de 
plek ook nog opgehoogd met omringende grond, zodat een soort terp ontstond. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De oude rijkdom van het gebied laat zich nog zien in de grote boerderijen, die nu IJsselhoeven genoemd 
worden. De vruchtbare rivierklei leende zich uitstekend voor de graanteelt. Grofweg in 1850 – 1880 waren 
de graanprijzen historisch hoog. Er werd zoveel verdiend dat op veel oudere boerderijen flink werd 
verbouwd. Vaak werd een groot nieuw woonhuis gebouwd dwars voor de oude schuur, en zo ontstond de 
voor boerderijen in het rivierengebied kenmerkende T-vorm. Ook werden compleet nieuwe boerderijen 
gebouwd, soms met een luxe uiterlijk en uitbundig gedecoreerd. De welvaart van die periode is ook terug te 
zien in destijds aangelegde siertuinen met vaak een solitaire rode beuk, slingerpaden en soms een vijver. 
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Hoogwater is een feestje voor mens en dier. De kleine, rustige rivier wordt ineens een 
watervlakte. Afgelopen winter tijdens de sneeuwstorm leek Marle wel aan een woeste 
zee te liggen. Bij mooi weer is het bij hoog water file rijden op de dijk, iedereen geniet 
van het prachtige uitzicht. Het ondiepe water is dan een vogelparadijs en een drukte 
van belang. Maar niet voor iedereen is het feest. Sommige dieren worden verrast door 
het water, mollen vluchten naar de dijk, vissen blijven hulpeloos achter in droogvallende 
sloten. En hoogwater laat in het voorjaar was en is voor veehouders een groot 
probleem. Een snede gras kan verloren gaan, een ingezaaid gewas mislukt of koeien 
moeten noodgedwongen weer op stal.

Hoog tijd om eens de andere kant op te kijken. Aan de binnenkant van de dijk ligt 
namelijk ook een prachtig gebied. Door de rivier is eeuwenlang vruchtbare klei afgezet 
en zo is de oeverwal ontstaan. Al heel lang geleden was dit een aantrekkelijk gebied 
om boerderijen te stichten. Er waren nog geen dijken of veel lager dan nu, dus het 
hele gebied tussen de IJssel en de Veluwe stroomde zo nu en dan onder water. De 
oudste boerderijen zijn herkenbaar omdat ze altijd wat verhoogd staan ten opzichte 
van het maaiveld. Ongetwijfeld koos men destijds de hogere plekken met een stevige 
ondergrond om zich te vestigen. En wellicht werd de plek ook nog opgehoogd met 
omringende grond, zodat een soort terp ontstond.



Kenmerkend voor Marle is dat het al honderden jaren een open en grootschalig landbouwgebied is. De 
oudst beschikbare kadastergegevens van rond 1820 laten zien dat er destijds 5 grote boerderijen waren. Alle 
grond in Marle inclusief uiterwaarden en aangrenzende grond richting Werven, Wapenveld en Vorchten 
hoorde bij dat kleine aantal bedrijven. Niet meer precies dezelfde, maar anno 2021 zijn er nog steeds 5 
veehouderij bedrijven in Marle. Bijzonder is ook dat de oorspronkelijke verkaveling (perceelsvormen, sloten, 
kavelwegen, bomenrijen) op veel plaatsen vrijwel onveranderd is. 
 
 

 
In noordelijke richting gaat Marle over in het buurtschap Werven, bestaande uit enkele boerderijen en 
lintbebouwing langs de dijk. Kort aan de dijk een flinke kolk en een prachtig gevarieerd stuk uiterwaarden 
met veel begroeiing. Dan verbreedt het wegdek en verschijnt een nieuwe brug. Dit is de ca. 2015 gebouwde 
uitlaat van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. In het kader van ‘Ruimte voor Rivier’ is een noodopvang 
gerealiseerd. Er liggen twee nieuwe dijken en het hele gebied ertussen zal vol stromen bij extreem hoog 
water, ter ontlasting van de dijken langs de IJssel. Het project heeft letterlijk en figuurlijk nogal wat kapot 
gemaakt. Maar nu de aanleg is voltooid en de rust teruggekeerd, zijn er nieuwe dingen om van te genieten. 
 

De oude rijkdom van het gebied laat zich nog zien in de grote boerderijen, die nu 
IJsselhoeven genoemd worden. De vruchtbare rivierklei leende zich uitstekend voor 
de graanteelt. Grofweg in 1850 – 1880 waren de graanprijzen historisch hoog. Er werd 
zoveel verdiend dat op veel oudere boerderijen flink werd verbouwd. Vaak werd een 
groot nieuw woonhuis gebouwd dwars voor de oude schuur, en zo ontstond de voor 
boerderijen in het rivierengebied kenmerkende T-vorm. Ook werden compleet nieuwe 
boerderijen gebouwd, soms met een luxe uiterlijk en uitbundig gedecoreerd. De welvaart 
van die periode is ook terug te zien in destijds aangelegde siertuinen met vaak een 
solitaire rode beuk, slingerpaden en soms een vijver.

Kenmerkend voor Marle is dat het al honderden jaren een open en grootschalig 
landbouwgebied is. De oudst beschikbare kadastergegevens van rond 1820 laten zien 
dat er destijds 5 grote boerderijen waren. Alle grond in Marle inclusief uiterwaarden en 
aangrenzende grond richting Werven, Wapenveld en Vorchten hoorde bij dat kleine 
aantal bedrijven. Niet meer precies dezelfde, maar anno 2021 zijn er nog steeds 5 
veehouderij bedrijven in Marle. Bijzonder is ook dat de oorspronkelijke verkaveling 
(perceelsvormen, sloten, kavelwegen, bomenrijen) op veel plaatsen vrijwel onveranderd 
is.

In noordelijke richting gaat Marle over in het buurtschap Werven, bestaande uit 
enkele boerderijen en lintbebouwing langs de dijk. Kort aan de dijk een flinke kolk 
en een prachtig gevarieerd stuk uiterwaarden met veel begroeiing. Dan verbreedt 
het wegdek en verschijnt een nieuwe brug. Dit is de ca. 2015 gebouwde uitlaat van 
de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. In het kader van ‘Ruimte voor Rivier’ is een 
noodopvang gerealiseerd. Er liggen twee nieuwe dijken en het hele gebied ertussen 
zal vol stromen bij extreem hoog water, ter ontlasting van de dijken langs de IJssel. 
Het project heeft letterlijk en figuurlijk nogal wat kapot gemaakt. Maar nu de aanleg is 
voltooid en de rust teruggekeerd, zijn er nieuwe dingen om van te genieten.
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Het is een brug zonder water, dus eerst lijkt het wat misplaatst in het groene landschap. 
Maar op een bepaalde manier is het best mooi. Het heeft wat gekost, maar om de kolk 
in stand te houden is de brug in twee delen gesplitst met daartussen een oud stukje 
dijk dat zich om het watertje krult. Een kolk is een spoelgat dat onstaan is bij een 
dijkdoorbraak. Grappig dat zo’n historische plek bewust bewaard kon blijven bij een 
project dat juist dijkdoorbraken moet voorkomen.

De hoogwatergeul ligt in het zogenaamde kommenlandschap. Ten opzichte van de 
oeverwal ligt dit land lager, het is natter en zwaardere klei met veen in de ondergrond. 
Van oudsher was dit een moerassig en moeilijk toegangelijk gebied. Door de eeuwen 
heen is het geschikt gemaakt voor landbouw. Grondsoort en waterpeil zijn zodanig 
dat het alleen geschikt is voor grasland. Het was een open gebied zonder bebouwing. 
Boeren uit het dorp Wapenveld en van bedrijven aan de dijk gebruikten het ‘broek’ als 
hooiland en weidden er vee.

Vanaf de dijk linksaf de Schaatgravenweg in, loop je een lang stuk rechte weg midden 
in de ‘geul’. Die naam is verwarrend want het is uiteraard geen geul. Het land zelf is 
onveranderd, er zijn alleen twee nieuwe dijken aangelegd. Bijzonder is dat het project 
het landschap heeft veranderd maar ook in zekere zin ook hersteld. In het tracé van 
de hoogwatergeul stonden namelijk een aantal ruilverkavelingsboerderijen die daar ca. 
1980 – 1990 nieuw waren gevestigd. Deze boerderijen zijn noodgedwongen afgebroken. 
Lopend langs Schraatgravenweg, Breeweg en Nijoeversweg passeer je 4 locaties van 
voormalige veehouderijbedrijven. Vrijwel niets in het landschap herinnert nog aan de 
verdwenen bebouwing. Eigenlijk is het gebied weer terug wat het eeuwen was, namelijk 
een open, kaal landschap met grasland.

Met het verdwijnen van de boerderijen is helaas ook minder vee in de wei zichtbaar. 
Het meeste grasland wordt gebruikt voor hooi en kuilvoer, slechts her en der zijn in de 
zomer nog weidende koeien of schapen te zien. Het is een belangrijk weidevogelgebied. 
Aan weerskanten van de Schraatgravenweg vindt speciaal beheer plaats oa verhoogd 
waterpeil (plas-dras), minder bemesting, later maaien en extra afrastering om vossen te 
weren.
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Aan het eind van de Breeweg kom je op de nieuwe, oostelijke dijk van de hoogwatergeul. Nog steeds kan 
volop getwist worden of deze nu mooi is of lelijk. Je kunt zeggen dat zo’n dijk de openheid van het vlakke 
landschap aantast, en het uitzicht verstoort. Maar bovenop de dijk is het panorama juist extra mooi, en kun 
je redeneren dat de dijk iets toevoegt aan het landschap. De route gaat verder via de Weerdhofweg, terug 
richting Marledijk.  
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Een interessante plek is onderaan de nieuwe dijk precies bij het plaatsnaambord Marle. 
Dit is namelijk zowel gemeentegrens (Heerde naar Olst-Wijhe) als provinciegrens 
(Gelderland naar Overijssel). Voor de bedijking had de IJssel vaak meerdere rivierarmen 
en verlegde vaak haar loop. Hier ter plekke stroomde ooit de IJssel of een neventak 
daarvan. Zo is hier lang geleden de grens ontstaan. Boeiend is dat de (administratieve) 
grens ook nog landschappelijk te zien is: eerst langs de wetering, dan schuin door de 
percelen langs restanten van een bomenrij, vervolgens langs een eeuwenoud kavelpad 
om uit te komen bij boerderij Bissems Hofstede aan de dijk.

Op het grasland zijn vaak enorme aantallen ganzen zichtbaar. De laatste jaren zie je 
in bepaalde perioden ook grote groepen zwanen en ooievaars. Het hoort erbij, maar 
niet iedereen is er blij mee. Minder zichtbaar en hoorbaar zijn andere dieren in het 
gebied. Het is thuisgebied voor een groep reeen die dankbaar gebruikt maakt van de 
beschutting van enkele hagen en bomenrijen. Een ree is schuw maar laat zich van een 
afstandje altijd zien. Veel minder zichtbaar zijn de ook aanwezige vossen en dassen.

Halverwege de Weerdhofweg aan de linkerkant is een klein bosje. Naar verluidt 
ooit aangeplant nadat op die plek (proefsgewijs) klei was afgegraven. Buitendijks bij 
Marledijk 2 was vroeger een steenbakkerij met veldovens. In het bosje nestelen vaak 
buizerds en verschuilt zich soms een vos. Aan het eind van de Weerdhofweg zien we 
links het voorhuis van boerderij de Disselenbrink. Het is een kenmerkende IJsselhoeve 
die goed zichtbaar op een verhoogde plek ligt.
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Bovenop de Marledijk linksaf en dan zijn we weer vlakbij het beginpunt van het ommetje Marle – Werven. 
De route eindigt op mijn persoonlijk favoriete plek. Op de dijk aan het eind van de oprijlaan met grote 
eikenbomen staat onze brievenbus. Het is een dagelijks loopje om de krant te halen, en daar hoort bij om 
altijd even naar de uiterwaarden en de IJssel te kijken. Een mooi uitzicht op een tweeling essenboom in een 
wisselend decor. Soms in het water of omgeven door ijs, soms glinstert de IJssel alleen in de verte. Af en toe 
hult de IJssel zich in riviermist. De rij hoge populieren aan de overkant zweeft dan in beeld. Soms is de rivier 
niet meer dan een belofte want ontneemt mais het directe zicht. Maar dat is prima, want er volgt altijd weer 
een ander seizoen. Altijd anders, iedere keer mooi. 
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Vorchten, een plek om te wonen
John van den Assem
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Regelmatig maken we een wandeling. Soms lopen we het Klompenpad en kunnen 
we vertrekken vanuit ons huis aan de Kerkweg. Via de kerk, de boomgaard achter 
De Verbinding draaien we dan richting de IJssel en lopen door de uiterwaarden naar 
Veessen. Bij Koek en Ei drinken we dan gezellig een kop  koffie en praten bij met Roos 
of Esther. Koek en Ei is een leuke winkel aan de dijk in Veessen waar je terecht kan 
voor je dagelijkse boodschappen. Hierbij serveren zij u graag een kopje koffie met 
wat lekkers, fris, of een ijsje. Ook vind je unieke streekproducten en eigengemaakte 
producten in de winkel. Ideaal om een bijzonder en persoonlijk cadeau samen te stellen. 
Via de Hoogwatergeul gaat het dan weer huiswaarts.

Soms lopen we een mooi rondje via de Papelandseweg, Rechtsaf de Losweg, linksaf 
de Veerweg weer links de IJsseldijk op richting het noorden tot aan de Kerkweg. Hier 
linksaf en weer terug naar huis.

Wat foto’s van deze wandelingen en het dorpsleven in Vorchten: 

Sinds eind 2007 wonen wij in Vorchten. Een mooi 
klein dorp gelegen tussen de Hoogwatergeul 
Veessen-Wapenveld en de IJssel. Een dorp waar 
het nog rustig is. Een dorp dat ook geliefd is bij 
fietsers en wandelaars. Het dorp dat ligt op de 
route van toertochten voor klassieke auto’s en de 
jaarlijkse Truckersdag Heerde.

Als ik aan Vorchten denk voel ik rust. Zie ik 
de IJssel en zijn uiterwaarden maar ook de 
Hoogwatergeul. Geniet ik van de saamhorigheid 
in het dorp en de activiteiten van het MFC De 
Verbinding.
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Vorchten verleden en heden
Adrie Hottinga

Vorchten is in het IJsseldal een klein dorpje 
zonder winkels en andere sociale voorzieningen. 
De eeuwenoude Nederlands Hervormde 
Kerk, genoemd naar Johannes de Doper, is 
de blikvanger van het dorp. Wel heeft ons 
dorpje sinds de aanleg van de hoogwatergeul 
een Multifunctioneel Centrum dat als 
ontmoetingscentrum erg belangrijk is voor de 
Vorchtenaren. De NH-kerk, de pastorie en het 
kerkhof liggen op een donk (terp) met aan de 
westzijde de voormalige IJsselloop die nu wordt 
geaccentueerd door een bosje. 
Deze donk is voor de bedijking van de IJssel in 1300 al aangelegd. Het oudste 
gedeelte van het kerkje dateert van voor 900 voor Christus. De toren werd gebouwd 
omstreeks 1200 en bestaat uit tufsteen. Bijzonder in dit landschap is ook de donk waar 
nu een boerderij is, maar waar enkele eeuwen geleden het kasteel Zwanenburg heeft 
gestaan. Alleen een restant van de slotgracht met eiken herinnert aan deze historische 
buitenplaats. Het landschap is de laatste decennia veranderd door de aanleg van de 
hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Vanaf Veessen tot aan Wapenveld zijn twee 
nieuwe dijken aangelegd met kunstwerken voor de bescherming van extreem hoog 
water op de IJssel. De aanleg van de twee dijken heeft ertoe geleid dat boerderijen in 
de hoogwatergeul zijn afgebroken en het open kommenlandschap is hersteld. Zowel op 
de Oost- als de Westdijk zijn fietspaden aangelegd die zeker voorzien in een behoefte 
voor recreatief fietsverkeer. Voor de aanleg van de dijken voor de hoogwatergeul 
is archeologisch onderzoek verricht en zijn interessante ontdekkingen gedaan. Uit 
het onderzoek blijkt dat de zandrug ten westen van het huidige dorp al voor de late 
Romeinse tijd (4e en 5e eeuw na Chr.) tot in de 15e na Christus continu bewoond is 
geweest. In deze 1000 jaar hebben hier meerdere boerderijen gestaan. Daaruit blijkt dat 
Vorchten lange tijd een stuk groter is geweest dan nu het geval is. 

Uit het verleden spreekt het heden. Wat is er nu te zien en te beleven wanneer we 
een wandeling maken in het dorp en de directe omgeving? Ten eerste natuurlijk de 
omgeving van het kerkje dat nog in gebruik is bij de kerkelijke gemeente in Vorchten. 
Ook de donk is nog intact, evenals de donk waar het voormalige kasteel Zwanenburg 
heeft gestaan. Op diverse locaties zijn nog kleine huisboomgaardjes aanwezig, die 
dateren uit de tijd dat veel bewoners voorzagen in hun eigen behoefte aan fruit. In 
aan aantal weilanden zijn nog eeuwenoude erfafscheidingen aanwezig in de vorm 
van meidoornheggen die vroeger dienst deden als veekering. Ook zijn in een aantal 
bermen nog populieren aanwezig die herinneren aan de periode voor en na de tweede 
wereldoorlog dat van het hout van populieren klompen werden vervaardigd. Er zijn op 
diverse locaties ook nog oude IJsselhoeven aanwezig van het T hals romp type. Hoewel 
veel landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken in de loop der tijd zijn vervaagd, 
is in dit landschap nog veel te lezen, na enige kennisname van de geschiedenis van 
het IJssellandschap. Landschappen veranderen continu door wijzigen van functies en 
daaropvolgend het menselijk gebruik.
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Route
De start en het eindpunt van de wandeling is op het parkeerterrein bij het MFC in 
Vorchten. 

Kerkweg in noordelijke richting volgen; aan linkerzijde bevindt zich in de berm een 
paal met een qr code met informatie over het voormalige kasteel Zwanenburg. We 
vervolgen de route op de Nijoeversweg (naamgeving duidt op nieuwe oevers) en 
slaan rechtsaf de Hondenhoekseweg in. Dit gedeelte wordt topografisch aangeduid 
met Oude IJssel in verband met een voormalige IJsselloop. Aan het eind net voor de 
kruising Hondenhoekseweg/Kerkweg staat links een monumentale IJsselhoeve en 
rechts van de kerkweg een klein voormalig daglonershuisje. Dit ensemble zien we 
vaker in de IJsselstreek. We steken de Kerkweg over en vervolgende de route via de 
Losweg; rechts van de weg is nog één van de laatste fruitboomgaarden aanwezig. 
Na de jaren zestig/zeventig zijn de meeste boomgaarden gerooid en hebben plaats 
gemaakt voor de melkveehouderij op deze vruchtbare gronden. We wandelen door 
naar de kruising Veerweg en Vorchterenkweg en volgen dan de Vorchterenk. Deze 
straatnaam dankt zijn naam aan de situering van de enk van Vorchten. De Vorchterenk 
vormt de overgang van de IJsseluiterwaarden en de komgronden in de broekgebieden. 
Van ouds is de Vorchterenk een vruchtbaar gebied, vanwege de menging van klei- 
en zandafzettingen van de IJssel. In dit gebied bevinden zich ook nog op tal van 
erfafscheidingen knotwilgen, waarvan het geriefhout in vroeger jaren werd gebruikt voor 
hekken en bonenstaken. Aan het eind van de Vorchterenk slaan we rechtsaf en gaan via 
de Kerkweg richting het dorp. Ter hoogte van de kruising Plakkenweg/Kerkweg bevindt 
zich links een nieuwe hoogstamboomgaard. Deze boomgaard met een kunstwerk en 
banken is gerealiseerd in het kader van de compensatie opgaven voor de aanleg van de 
hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Op deze locatie is ook goed te zien welke impact 
nieuwe dijken hebben op een overigens vrij open landschap. Rechts van de Kerkweg 
is ook nog een donk met een oude IJsselhoeve, genaamd de Dwarsstouwe. Ter hoogte 
van de afslag Ziebroeksweg is het de moeite waard om even naar de dijk te wandelen 
en een blik te werpen op de komgronden in de hoogwatergeul. Na het bezoek aan de 
hoogwatergeul, die overigens in landbouwkundig gebruik is, wandelen we terug richting 
het eindpunt. In Vorchten staat nog een voormalig schoolgebouw, met de fraaie naam 
Zwanenburg. Deze naam herinnert aan het voormalige kasteel in Vorchten. 
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Historisch dorpslandschap Veessen
Andrea Freund

Klik hier om terug naar de kaart te gaan

…Veessen, ons prachtige dorp aan de IJssel, 
gelegen op de oude oeverwal en tegenwoordig 
gelegen tussen twee dijken: de IJsseldijk en de 
nieuwe oostdijk van de hoogwatergeul Veessen-
Wapenveld. 

In 1813 kwamen hier de Kozakken aan, gestuurd 
om Nederland van de Fransen te bevrijden. Ze 
waren gevreesd maar bleven hier kort. En tot de 
dag van vandaag is dit een belangrijk onderdeel 
van de geschiedenis van Veessen. Veessen is van 
oudsher een agrarisch dorp. Door de hoge ligging 
op de oeverwal werden de gronden als enken
gebruikt. Daardoor kenmerkt zich Veessen vooral door zijn open en transparante 
structuur: de oude boerderijen liggen langs grillige wegen aan de rand van de enken.

Deze karakteristieke openheid is in Veessen grotendeels nog bewaard gebleven en 
het maakt ons dorp bijzonder. Als je er doorheen wandelt kom je langs meerdere 
kleine en grote open ruimten en heb je prachtige doorzichten die Veessen een uniek 
dorpslandschap geven. En je vindt hier nog veel authentieke huizen die de historische 
sfeer versterken. 

Ik wil jullie meenemen op mijn favoriete rondje Veessen waar je de historie en het open 
dorpslandschap gaat beleven…

 De Kozakkenhaven
Wij beginnen hier, in de Kozakkenhaven. Deze haven is een aantal jaren geleden 
volledig gerenoveerd. Hij biedt nu plaats voor zowel campers als boten. En hier vertrekt 
in de zomermaanden het Kozakkenveer dat een belangrijke toeristische verbinding is 
met de overkant van de IJssel en het natuurgebied de Duursche Waarden. In de haven 
staat het Kozakkenmonument: een trotse Kozak te paard die herinnert aan het verleden 
van dit dorpje.
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 Kerkstraat - west
Wij slaan rechts af naar de Kerkstraat en lopen terug het dorp in. Aan de rechterkant 
kijken wij uit over het groene hart van het dorp. Hier ligt tegenwoordig de ijsbaan, ook 
al zie je deze alleen in de winter wanneer het laagste deel van het weiland onder water 
wordt gezet. En als het dan voldoende vriest is dit een levendige plek waar het hele 
dorp samenkomt.

Aan de andere zijde staat een rij authentieke woningen: ieder met zijn eigen karakter en 
bouwstijl maar samen vormen zij een mooi ensemble, alsof zij samen horen. Bij het 

 De Havenweg: onderlangs naar de dijk
De Havenweg leidt ons langs een rij authentieke bebouwing: oude beeldbepalende 
woningen met als hoogtepunt de molen van Veessen, ‘de Mölle van Bats’. Deze 
stellingmolen dateert uit 1779 en is een oude korenmolen. In 1888 is naast de 
molen een stoomgedreven malerij gebouwd, ‘de Stoom van Jan’, benoemd naar Jan 
Langevoord, de laatste beroepsmolenaar. De malerij is tegenwoordig te bezichtigen 
en je kunt er een kopje koffie drinken in de naastgelegen winkel ‘Bats’. De huidige 
molenaar zorgt ervoor dat de molen blijft draaien en zijn pracht behoudt. Hij woont in de 
naastgelegen molenaarswoning. 
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 De IJsseldijk
Als je vanuit Heerde het dorp Veessen binnenkomt is dit de entree van ons dorp. 
Slingerend op de oude dijk kom je langs een paar authentieke oude huizen die meteen 
de historische sfeer bepalen. Maar wij lopen in de andere richting en genieten van 
mooie uitzichten over de uiterwaarden van de IJssel. Een stuk van een oude rivierarm 
ligt voor ons: ‘De Hank’. Hier werd vroeger in koude winters volop geschaatst.
Aan de andere zijde liggen ‘de Zeven Huizen’, een oude groep woningen waartussen 
je door kunt kijken naar de in de verte gelegen kerk van Veessen. Je kijkt over het 
historische groene hart, gelegen tussen de IJsseldijk en de Kerkstraat. Maar let op als 
je uitkijkt over dit mooie landschap: dit stukje IJsseldijk is een drukke weg! Hier komen 
automobilisten, fietsers, motorrijders, landbouwvoertuigen en voetgangers samen.



groene hart hoort een oude IJsselhoeve: een karakteristieke boerderij die opvalt door 
zijn statige karakter en de boomgroepen die het erf tot een groen eiland maken.  Hier 
broeden uilen en wordt de natuur op het erf door de eigenaren gekoesterd. 

 Hogeweg
De Hogeweg leidt ons langs de enk: de grootste open ruimte in Veessen waar je ver 
kunt kijken. Hier liggen verspreid langs de weg oude boerenerven. Hier vinden wij ook 
oude boomgaarden, een landschapselement dat helaas grotendeels verdwenen is uit dit 
dorp maar wat steeds meer hersteld wordt. Langs de Hogeweg zie je ook de landbouw 
terug want de trekkers horen bij Veessen. Wonen en boeren gaat hier samen.

 Veesser Enkeweg
Aan het begin van de Veesser Enkweg verrijst tussen de kleine oude pandjes een grote 
moderne villa met evenzo modern ingerichte tuin. Wat je ervan vindt is aan een ieder 
zelf overgelaten. Echter staat dit gebouw  in een duidelijk contrast met de overige veelal 
oude en lagere bebouwing.

De bebouwingsstructuur langs de Veesser Enkweg is nogal dicht. Behalve twee open 
plekken waar de productieboomgaard van fruitteler Huiskamp ligt heb je nog doorzicht 
richting de IJsseldijk. Verder is dit stukje van het dorp de afgelopen decennia steeds 
verder bebouwd. Oude boerderijen en moderne huizen wisselen elkaar af. Hierachter 
liggen ook de sportvelden, de basisschool en een nieuwbouwwijk, op een deel van de 
oude enk. Echter is door de dichte structuur hier geen relatie meer zichtbaar met deze 
agrarische open ruimte. 
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 Kerkepaden
De kerkepaden zijn een belangrijk onderdeel van Veessen. Toen Veessen in het 
verleden nog ruimer van opzet was, liepen er op diverse plekken in het dorp kleine 
kerkepaden over de enken richting de kerk. Deze paden zijn gedeeltelijk hersteld en 
worden nu instand gehouden. Zij zijn ook voor de Veessenaren belangrijk om een 
ommetje te kunnen maken. 

Wij nemen vanaf de Veesser Enkweg het kerkepad ter hoogte van fruitteler Huiskamp. 
Hier moet je goed kijken want je hebt het idee dat je over een erf loopt. In een kleine 
groene oase langs dit pad ligt verscholen tussen de sleedoorns een groot insectenhotel. 
In de zomer zoemt het hier volop en is dit een paradijs voor wilde bijen. 

De kerkepaden leiden ons hier door kleinere verscholen open ruimten. Je komt hier een 
volledig nieuwe wereld binnen, een onverwachte kleine groene parel. Hier beleven wij 
het kleinschalige karakter zoals dit vroeger op meer plekken te vinden was. Het pad 
eindigt bij een prachtige boerderij en loop je verder via de oprit terug naar de Veesser 
Enkweg.

 Kerkstraat - oost
Wij komen op het oostelijk deel van de Kerkstraat en zien vlakbij de prachtige kerk 
verrijzen. Al in de 15e eeuw stonden hier een kapel maar het huidige gebouw dateert 
uit 1842 en wordt beheerd door de hervormde gemeente Veessen. De pastorie aan de 
zuidzijde werd in 1933 erbij gebouwd. In de kerk staat een prachtig orgel dat de kerk 
een bijzondere sfeer geeft.

Wij gaan verder richting de IJsseldijk via het oostelijke deel van de Kerkstraat. Tussen 
een oude boerderij en een oude burgerwoning hebben wij een schitterend uitzicht over 
een weilandje op de rij oude woningen aan de westzijde van de Kerkstraat.  En wij zien 
de oude IJsselhoeve in zijn volle glorie: verscholen achter nieuw geplante fruitbomen en 
een ooievaarsnest laat deze zich van zijn mooiste kant zien. En wij hebben een prachtig 
uitzicht op de monumentale bomen bij de pastorie, aangevuld door een oude wilg die 
deel wil uitmaken van deze bijzondere boomgroep. 

Dit gebied is het visitekaartje van Veessen: prachtige oude (agrarische) bebouwing, 
gelegen aan een van oudsher open ruimte met prachtige oude beplantingen. De tijd is 
hier even stil blijven staan… En het is ook ecologisch een belangrijk gebied: er leven 
hazen, fazanten, vleermuizen, ooievaars en elke dag zijn veel verschillende soorten 
vogels te zien.

De woning van Kerkstraat nr. 9-11 dateert uit omstreeks 1840. Hier is ooit een bakkerij 
gevestigd geweest en heeft een veldwachter gewoond. De achtergelegen boomgaard 
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wordt omzoomd door oude meidoorns en bevat oude en niet meer veel voorkomende 
pruimenboomsoorten.

Wij lopen door richting de IJsseldijk en passeren daarbij de bakkerswinkel Draaijer: 
de laatste overgebleven winkel van het dorp en daarmee ook een belangrijk sociaal 
punt van ontmoeting. Wij zijn terug bij de dijk en lopen via de Havenweg terug naar de 
Haven.

Afsluitend…
…En dit was het, mijn rondje door Veessen: een landschappelijk dorp met een 
authentiek karakter. 



Klik hier om terug naar de kaart te gaan

Het Verkennerspad
Peter Hermens en Heidi Linck

Hier kun je parkeren naast je pannenkoek. Het 
klompenpad start met een bord. Na het passeren 
van een vrij maffe combinatie van historische hoeve, 
oude dijk, kampeervelden, stacaravans, strandje en 
uiterwaard, opent zich het uiterwaardenlandschap 
van de IJssel.

De schoorsteen van de oude steenfabriek is ook in 
de mist het baken van Fortmond. 

Zodra je een dorp uitloopt, kijk je naar de achterkant 
van het dorp. Op dit punt is die achterkant het 
aanzicht van een verzameling sta-caravans. Elke 
sta-caravan heeft, aan de beukenhaagjes te zien, 
een eigen tuintje, ik vermoed van steen. Ze staan 
ook allemaal op een verhoging, wat me duidelijk 
maakt hoe hoog het water hier nog gaat komen na 
onze wandeling. Vanuit die caravans is het natuurlijk 
een prachtig uitzicht, op de uiterwaarden en de 
rivier. Schepen die langskomen. Vandaag, in de 
mist, vind ik mijn uitzicht op de caravans ook mooi. 
Kleine huisjes brengen een menselijke maat in dit 
momenteel oneindig uitziende landschap. 

Deze routebeschrijving is het resultaat van een 
verkenning door landschapsarchitect Peter 
Hermens en kunstenaar Heidi Linck, in het kader 
van de IJsselkaravaan. De verkenning vond 
plaats op een mistige winterdag, december 2020. 
De dichte mist levert misschien niet de meest 
reclamewaardige beelden op, maar zette de 
verkenners wel aan tot extra verbeeldingskracht 
om de door het weer opgeroepen mysteries van 
het landschap te doorgronden. De route duidt de 
belangrijkste observaties en neemt u voor even 
mee in de hoofden van de verkenners.

De IJsselhoeve
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“Omgevallen boom”

Vorchten smaakt goed

3

Boten vervoeren netjes hun waren van A naar B over 
de IJssel. Het is soms een drukte van belang. Aan de 
andere zijde is de uiterwaard begrensd door de dijk: 
op haar beurt ook een goed bezochte verkeersader. 
Al wandelend treft men hier soms een tractor voor 
het nodige maaiwerk. Toch verraden low-tech 
drinksystemen dat het meeste werk gebeurt door de 
runderen.

Nadat we vanaf de IJsseldijk langs de rivier lopen, 
mogen we hier lopen zonder dat we een pad moeten 
volgen. Want er is geen pad. En dat geeft me een 
enorm gevoel van vrijheid: ik mag natuurlijk recht 
langs de rivier lopen, maar ik kan ook zigzaggen, 
steeds kijken wat me aantrekt en daar heen lopen. 
Verdwalen kan toch niet, met de rivier als baken. 

Op de hoek van de IJsseldijk en de Veerweg zie ik 
een minikraampje staan. Stoofperen voor 1 euro. 
Achter de kraam zie ik een fruitboomgaard, waar 
de peertjes waarschijnlijk vandaan komen. Ik koop 
een zakje en stoof ze in het weekend in rode port. 
Vorchten smaakt goed!

Met maar liefst drie kettingen ligt deze boom vast 
in het water. Dat maakt mij meteen duidelijk dat het 
water hier erg hoog kan komen: zo hoog, dat deze 
boom zomaar zou afdrijven naar de rivier, hup, naar 
het IJsselmeer. 
Deze boom lijkt net nep: de wortels zijn keurig 
afgehouwen en hij heeft overal dezelfde kleur. 
Afdrijven naar het IJsselmeer zit er niet meer in, maar 
wie weet waar hij gestaan heeft, en wat voor reis hij 
dus al heeft af mogen leggen. 
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Het meest moderne zwerfvuil. De pandemie tekent 
zich ook af in het landschapsbeeld. Naast lege 
terrassen, drukte op de wandelpaden, rustige wegen 
en drukke woonkamers, is er zo nu en dan een 
ontmoeting met stoffen beschermingsmiddelen.

Mondkapje5

Op weg naar Vorchten vanaf de IJsseldijk, stap 
je over de oeverwal en over de Vorchterenk. 
Het is historisch gezien een landschap met 
fruitboomgaarden, hagen, heggen en zoemende 
erven. Hiervan zijn restanten te zien, maar het 
landschap doet toch wat “uitgekleed” aan.

Oeverwal?6

Een klein dorp kan heel groot zijn. Vorchten is 
een echte idylle. De prachtige kerk, monumentale 
boerderijen, schattige huisjes, statige panden en het 
oude schooltje weten zich doorspekt met prachtige 
landschappelijke hagen, statige oude bomen en 
vormen een lommerrijk geheel.

Vorchten7

We lopen vanaf de dijk, net nadat ik mijn peertjes 
heb gekocht, de Veerweg in. Langs de randen staan 
dunne boompjes en struiken dicht op elkaar. Ze 
hebben op mij de werking van een erehaag. Hoewel 
we nog lang niet in Vorchten zijn, is dit voor mij wel 
de koninklijke weg er naar toe. 

Ergens tussen de IJsseldijk en de Kerkweg zie ik 
een rij bomen staan waar een rechte lijn doorheen 
loopt. Het lijkt er op dat de bomen eerst lange tijd kort 
gehouden werden en dat men later heeft besloten om 
ze gewoon te laten groeien. Nu het winter is, is die 
nieuwe opvatting over natuurbeheer op kleine schaal 
goed zichtbaar.
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De Kerkweg als beplante weg vormt de grens tussen 
het oude en het nieuwe land. De weg zelf bestaat 
uit een combinatie van historische boerderijen en 
woonerven en nieuwere ontwikkelingen. Ten oosten 
liggen de oudere gronden met boerenerven, enken 
en de beide dorpen Veessen en Vorchten. Ten 
westen ligt het open komgebied. Een contrastrijk 
geheel voor de oplettende kijker.

Dan doemt daar in het komgebied een gigantische 
dijk op. Wat doet een dijk in het binnenland? Deze 
dijk begrenst de nieuwste IJssel: een hoogwatergeul 
die alleen in extreme situaties overtollig IJsselwater 
door het komgebied stuurt. Een wezensvreemd stuk 
ingenieurskunst dat zich zo goed mogelijk voegt naar 
het open ruilverkavelde turbolandschap. 

De Kerkweg

De nieuwste IJssel
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In Vorchten komen we langs twee blauwe huisjes 
met een rode haag er om heen. Het is het eerste wat 
ik zie in Vorchten. Daarachter verschijnen een oude 
boerderij en de oude kerk. Hoewel de huisjes zich 
kwa kleur een beetje afzetten tegen de rest van het 
dorp verleidt deze dorpsentree wel om het dorp in te 
gaan.  

Na een kop koffie in Vorchten lopen we via de 
Kerkweg de dijk op. We hadden ons voorgenomen 
om vanaf de dijk verder landinwaarts te lopen. 
Maar het werd ons op de dijk duidelijk dat we daar 
vandaag niets zouden zien. Beter is het om stil te 
staan op deze dijk en je ogen te laten wennen aan 
de mist. Dan zie je steeds meer zichtbaar worden: 
rechte sloten en uiteindelijk nog een dijk in de verte. 
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Het lijkt wel of met man en macht is geprobeerd 
om het door de watermachine gekaapte landschap 
toch wat menselijke maat te geven. Op plekken 
als de boomgaard van de veldkabinetten en De 
beleefplekke mag je ook hier weer gewoon een mens 
van 1m68 zijn. 

Veldkabinetten en De beleefplekke9



In Veessen is niks aan de hand. De huizen zijn netjes 
aangeharkt en de kippen weten precies waar ze wel 
en waar ze niet mogen lopen. 

In Veessen komen we langs de muziekkapel De 
Notenkraker. Er hangt een bordje Verboden Toegang, 
toch staat het hek open. Het is verleidelijk om het 
pad op te lopen. Dat doen we toch niet. Wel praten 
we over wat gebouwtjes zoals dit nog meer zouden 
kunnen betekenen voor de openbare ruimte, zodat er 
ook iets gebeurt als er niet gespeeld wordt. Ik kan me 
hier zelfs wel een fruitkraam in voorstellen. 

Het kapitaal van Veessen. De oude dijk met fraaie 
pandjes, winkeltjes en terrassen. Een kleurrijk 
ensemble van dorp, dorpsleven, water, dijk, haven en 
molen doen vermoeden dat het hier goed toeven is.

Hier wandel je het landschap van de mens weer in.

Hier op het randje van de Oude IJsselloop loopt een 
hele nieuwe IJssel het gebied in. Een IJssel die er 
maar af en toe is. Als het water hoog is en de inlaat 
open staat. Een gigantisch kunstwerk voor een klein 
dorp.

Veessen

Haven, molen en Oude IJsseldijk

De Rottenbroekseweg

Inlaat hoogwatergeul
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IJsselkaravaan
Erica Hottinga

Klik hier om terug naar de kaart te gaan

De IJssel, Vorchten ligt eraan, maar de inwoners 
van Vorchten zijn er niet dagelijks te vinden en ik 
ook niet. Dat verwondert me. Als ik op vakantie 
ga ben ik vaak bij een rivier te vinden, want water 
trekt. Hier is het een barrière en iets waar je ontzag 
voor hebt. De pont brengt je veilig over. In de 
zomer staat er een chaletje met drinken en ijsjes, 
het heet een Rustpunt. Veel mensen gaan daar aan 
de IJssel zitten kijken naar de pont die maar heen 
en weer blijft gaan.

Als kind werd je verteld niet in de IJssel te 
zwemmen, want: gevaarlijk! Draaikolken! Varen
kan natuurlijk wel, maar niet maar zo met een opblaasbootje, er komen grote 
binnenvaartschepen langs. Je moet dan minstens een motorboot hebben, wat ook niet 
veel inwoners hebben. 

Toen ik Deventer op kamers woonde zaten we ’s avonds vaak aan de IJssel met een 
pizza en een flesje goedkope wijn. Daar had ik geen tuin en was de IJsselkade mijn 
terras. Waarom doe ik dat nu niet meer? Omdat we hier allemaal een tuin met terras 
hebben?

Maar toch vertellen we hier trots over de IJssel, we vinden ‘m mooi, het is onze rivier. En 
onderzoeken we waar die vroeger heeft gelopen. Het ontzag blijft, want met hoog water 
beschermen vele dijken ons tegen het hoge IJsselwater. En als het hard vriest, hopen 
we dat de uiterwaarden ons een mooie ijsbaan geven! Heel wat kilometers heb ik er 
geschaatst als kind. Is dat het? Hebben we een haat-liefde verhouding met de IJssel? 

De coronacrisis doet me beseffen wat een prachtige locaties we heel dichtbij huis 
hebben. Ik heb nog nooit zoveel gewandeld in mijn eigen omgeving. Dus nu kom ik 
vaker bij de IJssel. Er is bij de Veerweg een overstapje de uiterwaarden in en daar kan 
je over een bruggetje bij de IJssel komen. Dat is mijn favoriete IJsselplekje in Vorchten. 

En weet je wat ik ook leuk vindt? Over de IJsseldijk rijden en een pontje nemen. Daar 
rijden voelt als thuiskomen. Dan sla ik af en zie ik de toren van het Vorchterkerkje 
opdoemen. Daar rijden is thuiskomen in Vorchten. 

TIP
Het Elsvoorderpad (een klompenpad 
van 11 km) loopt langs mijn favoriete 
IJsselplekje en komt door Vorchten.
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De Kozak bij Veessen
Erica Hottinga

Klik hier om terug naar de kaart te gaan

BASJKIEREN
Stammen Basjkieren bewonen al ruim een millennium het gebied van de zuidelijke 
Oeral. Het nomadenvolk spreekt een aan het Turks verwante taal, die behoort tot de 
Finno-Oegrische taalgroep. De Basjkieren belijden de soenitische Islam. Ruim vier 
eeuwen geleden zocht het volk van de Basjkieren bescherming tegen de naburige 
Tataren door het aangaan van een coalitie met het toenmalige Grootvorstendom 
Moskovië van Ivan de Verschrikkelijke. In de daarop volgende decennia ontwikkelde 
Basjkirië zich als onderdeel van de Russische staat. Binnen de Russische Federatie is 
het huidige Basjkortostan – met als hoofdstad Oefa – de grootste autonome republiek. 
De circa 1,4 miljoen etnische Basjkieren vormen er ruim een kwart van de bevolking.

In 1812 verzocht Tsaar Alexander I de Basjkieren twee cavalerieregimenten te leveren 
voor zijn strijd tegen Napoleon. Deze zogenoemde kozakkenregimenten, waarvan de 
leiding in handen van een Russisch officier werd gelegd, hadden een aanzienlijk grotere 
flexibiliteit, dan de reguliere regimentsstructuur. Reeds eerder had Tsaar Alexander I 
zijn Basjkieren bij de Fransen ten tonele gevoerd: tijdens zijn ontmoeting met Napoleon 
bij de Vrede van Tilsit in 1807. De Basjkieren, die, gezeten op felle kleine paarden, 
bewapend waren met pijl en boog, werden door de Fransen schertsend “de cupido’s van 
het Noorden” genoemd; dit zou hun geuzennaam worden. Deze in het zadel geboren 
ruiters, die eveneens uitmuntende boogschutters waren, werden met hun lange lansen 
en hun evenzeer lange karwatsen het meest gevreesde wapen van het Russische 
leger in hun strijd tegen Napoleon. Alleen al de huiveringwekkende reputatie van deze 
exotisch ogende cavaleristen, deed menig Frans rekruut deserteren.

SCHIPBRUG BIJ VEESSEN
Na de Volkerenslag bij Leipzig, waarbij Napoleon door de Zesde Coalitie onder leiding 
van Tsaar Alexander I desastreus verslagen werd, stoten de Russische en Pruisische 
geallieerde troepen door naar Nederland. Medio november bereiken de eerste 
geallieerde eenheden de IJssel. De Franse bezetting van de vestingstad Deventer bleek 
te sterk en de Russische Generaal Alexander von Benckendorff gaf opdracht aan het 

De schipbrug van de Basjkieren – een gezamenlijke geschiedenis.

Veessen, een dorpje aan de IJssel, staat bekend 
als “het kozakkendorp”. Aan deze bijnaam ligt 
een geschiedenis ten grondslag, die het dorp 
verbindt met de Basjkieren, een nomadisch volk 
van boogschietende ruiters uit het steppengebied 
aan de voet van de Oeral. Een recent geplaatst 
beeld van een Basjkierse ruiter herinnert aan 
deze episode. In 1810 lijfde Napoleon Nederland 
in bij het Franse Keizerrijk. Twee jaar later rukten 
zijn troepen, waaronder eveneens een significant 
aantal dienstplichtigen uit Nederland, op naar 
Moskou in een veldtocht tegen Tsaar Alexander I. 
Deze catastrofaal verlopen actie zou de teloorgang 
inluiden van de Franse suprematie over grote delen 
van Europa.



1e Regiment Basjkieren een bivak op te slaan bij Wijhe aan de IJssel en van daaruit 
Deventer te omsingelen. Op een daarvoor geschikte plek in de rivier werd een schipbrug 
gelegd. De IJssel maakt een grote meander vlak vóór Wijhe en, aan de overzijde, 
Veessen. Dit vormt niet alleen een geologisch geschikte plek voor de inlaat van de 
huidige hoogwatergeul, maar eveneens een uitstekende locatie voor een schipbrug.

BEVRIJDING VAN AMSTERDAM
In weerwil van de opdracht van zijn meerdere om bij de IJssel te wachten op 
versterking, steekt Benckendorff op uitdrukkelijk verzoek van het provisioneel hoofd 
van de Amsterdamse stadswacht de rivier over. Door op listige wijze langs de Franse 
bezetting te glippen, weet hij met zijn kozakken en een handvol reguliere manschappen 
in de hoofdstad te komen. Zijn Basjkieren behoren tot de eersten die de Muiderpoort 
van Amsterdam bereiken en zorgen door hun aanwezigheid voor een omslag in 
de ambivalente opstelling van de provisionele stadsregering. Nagenoeg zonder 
bloedvergieten, wordt Amsterdam van de Fransen bevrijd. Dit heeft een belangrijke 
invloed op de totstandkoming van de huidige constitutionele monarchie. Enkele 
dagen later begeleidt Benckendorff de Prins van Oranje bij diens aanvaarding van de 
proclamatie tot soeverein vorst Willem I van het Vrije Nederland. In de weken die daarop 
volgen, leidt Benckendorff de geallieerde bevrijding van het Nederlandse grondgebied 
en rukt vervolgens op naar het zuiden. In april 1814 dwingen de geallieerden Napoleon 
tot abdicatie. De Basjkieren trekken veel bekijks in Parijs en keren uiteindelijk terug naar 
hun geboortegrond. De herinnering aan deze glorierijke veldtocht is nog steeds levend 
in het huidige Basjkortostan.

BELANG VAN DE SCHIPBRUG
Via de schipbrug bij Veessen hebben duizenden geallieerde troepen en gedeserteerde 
Nederlandse rekruten in Franse dienst de overtocht over de IJssel gemaakt. Het bivak 
van de Basjkieren in Wijhe groeide uit tot een belangrijk strategisch doorvoercentrum. 
Vanwege hoogwater verloor de schipbrug eind januari 1814 na 2,5 maand zijn functie.

Een imposant bronzenbeeld van een Basjkierse ruiter, ‘De Kozak’, bij het geheel 
gerenoveerde havenfront van Veessen vormt een blijvende herinnering aan deze 
geschiedenis.

Op 8 januari 2018 werd het bij hoogwater geplaatst; een huzarenstukje. Drie dagen 
later werd het monument in het bijzijn van een hoge delegatie uit Basjkortostan aan 
de enthousiaste lokale bevolking gepresenteerd. Dit vormde tevens de aftrap voor het 
eerste Basjkortostan Nederland Festival. Het indrukwekkende beeld werd vervaardigd 
door de internationaal bekende, Russische beeldhouwer Alexander Taratynov, die al 
meer dan twee decennia in Nederland woont en werkt. Het initiatief voor dit kunstwerk 
werd genomen door de Geelvinck Muziek Musea Amsterdam-Zutphen, waarvan de 
organisatie al meer dan een kwart eeuw gevestigd is in een historisch huis in Heerde.

Er zijn meerdere plekken in de gemeente die aan deze lokale historie herinneren, zoals 
de kozakkenlinde, de kozakkenkrib en het kozakkenveer (een door vrijwilligers bemand 
fiets- en voetveer over de IJssel bij Veessen vrijwel op de plek waar eens de schipbrug 
lag).

Bron: De heer J. Buisman - Open Monumentendag documentatie



“Strijkhof” Marledijk 27
Roel Docter

Klik hier om terug naar de kaart te gaan

De boerderij is in 1890 gebouwd van de opbrengst 
van een tarweoogst van de naastgelegen boerderij 
De Weerdhof. In 2013 is de boerderij prachtig 
verbouwd tot een woonboerderij voor 2 generaties.
Het generatie wonen heeft hier vorm gekregen.
Deze dwarsboerderij heeft twee bouwlagen, de 
tweede laag is een tussenverdieping, dit wordt 
ook wel Mezzanino genoemd. De hoofdingang 
in het midden steekt iets naar voren, dit is het 
middenrisaliet. In de gebinten van het achterhuis 
staan de jaartallen 1890 gebeiteld. Het dak 
is bedekt met Lucas IJsbrand pannen zwart 
verglaasd. Deze pannen werden van 1890 tot 1920 
gebakken in Makkum en komen heel weinig voor in 
deze omgeving.
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4.
Suggesties voor gezamenlijke 
projecten

In een roerige tijd, waar de snelheid van verandering niet meer altijd past bij 
het aanpassings-vermogen van een gemeenschap, is het extra belangrijk 
om elkaar vast te pakken. “Groter denken, kleiner doen” is daarbij het credo. 
Als bewoners van een plek, geven wij zelf betekenis en identiteit aan ons 
ommeland. Centrale sturing vanuit overheid of grootbedrijf biedt niet langer 
vanzelfsprekend een bruikbaar perspectief voor lokaal initiatief. We moeten 
als bewoners zelf het heft in handen nemen. Als gemeenschap kun je veel 
bereiken met enig lef en durf tot zelfbestuur. Wie kan er nu beter perspectiefvol 
werken aan een gebied dan haar inwoners zelf? Om samen sprankjes hoop te 
verzamelen op weg naar een mooie toekomst, helpen concrete projecten. 



De ingezonden wandelroutes van de deelnemende inwoners van Vorchten en Veessen 
inspireren de verkenners van de IJsselkaravaan om de volgende ideeën terug te geven 
aan de deelnemers, om lokaal eens met elkaar te overwegen: 

Samen wandelen
Vrijwel alle deelnemers hebben ieder een eigen wandelroute met beschrijving gemaakt 
voor de IJsselkaravaan. Iedereen noemt wel iets bijzonders: de waterstanden die het 
landschap steeds veranderen, de rijke cultuurhistorie die deels zichtbaar maar ook 
deels onzichtbaar in het landschap aanwezig is, de stilte en de rust en het gebruik 
van het landschap door de eeuwen heen. Alle ingezonden wandelroutes zijn in dit 
landschapsbeeld opgenomen. In de periode waarin de deelnemers dit deden, kon 
vanwege de Corona-maatregelen niet samen gewandeld worden. Terwijl wij dit 
schrijven, lijkt het met Corona de goede kan op te gaan en ontstaan er steeds meer 
mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten. We moedigen de deelnemers aan om 
samen te gaan wandelen als dat weer kan, en/of om ook eens een wandelroute te lopen 
van een andere deelnemer. Tijdens het wandelen ontstaan vaak de beste gesprekken 
over het landschap, de historie en ook over de toekomst. Ook moedigen we aan om 
eens met elkaar te kijken of deze voor-en-door-inwoners-wandelroutes ook voor nog 
meer inwoners beschikbaar gesteld kunnen worden. Dit landschapsbeeld mag hier 
vrijelijk voor gebruikt worden. 

Fruitroute: Proef het landschap!
In meerdere wandelroutes, ook die van onszelf, kwamen we ze tegen: fruittelers met 
vaak oude gaarden en kleine kraampjes waar stoofperen, appels, kersen…wat het 
seizoen te bieden heeft. Wij zien in deze fruitteelt en kleinschalige verkoop ter plaatse 
duidelijk een karakteristiek van het landschap rondom Vorchten en Veessen. Omdat 
de fruitgaarden en kraampjes op meerdere plekken in dit landschap te vinden zijn, 
inspireert dit ons tot het idee om een fruit-wandelroute te ontwikkelen. Deze route zal 
door het jaar heen steeds anders zijn, niet omdat de weg verandert, maar omdat het 
seizoen steeds ander fruit zal bieden. Wij geven dit idee graag mee aan de deelnemers 
om eventueel verder uit te werken. 

Het gesprek over de toekomst
De IJsselkaravaan is een onderzoeksproject waarin inwoners worden geraadpleegd 
over het landschap, maar zonder dat hun mening wordt gevraagd over een plan, 
omdat de IJsselkaravaan simpelweg niet verbonden is aan ruimtelijke plannen in de 
gebieden waar we neerstrijken. Zo kan over het landschap gesproken worden vanuit 
verwondering, nieuwsgierigheid en herkenning - in plaats van uit protest. Toch is 
het ons streven dat de landschapswaarden die we in dit onderzoek duiden, met dit 
landschapsbeeld inzichtelijk gemaakt worden op zo’n manier dat dit onderzoek voor de 
inwoners ook relevant is op het moment dat er wél plannen van buitenaf op het gebied 
af komen. Wij moedigen de inwoners van Vorchten en Veessen aan om (ook) dan dit 
landschapsbeeld er bij te pakken en met elkaar de te beschermen landschapswaarden 
te identificeren als basis voor een gesprek over die plannen.  


