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IJSSEL: DE MOOISTE  
RIVIER VAN NEDERLAND

Volgens velen is de IJssel de mooiste rivier 
van Nederland. Op de Veluwe loopt deze 
waterweg van Brummen via Voorst naar 
Heerde. De IJssel is een toplocatie om te 
roeien, kanoën en suppen. En langs de 
rivier kun je eindeloos fietsen en wande-
len. Hier en daar kom je een wegwijzer 
‘Met je voeten in de IJssel’ tegen. Via een 
gemarkeerd paadje bereik je de waterkant. 
Neem plaats op een zitsteen, geniet van 
het uitzicht en droom even weg… Waar 
wacht je nog op? 
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  ONTDEK DE WEIDSE UITERWAARDEN EN KARAKTERISTIEKE DORPEN

HEERDE

WELKOM IN DE
IJSSELVALLEI
Tussen de Veluwe en de IJssel ligt een van 
de mooiste landschappen van Nederland. 
Weidse uiterwaarden, bloemrijke graslanden, 
rood-witte koeien in het veld, statige IJssel-
hoeven, gezellige dorpjes – en vooral: de rivier 
die zich door het landschap slingert.
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LANDGOEDEREN EN BUITENPLAATSEN 
In de IJsselvallei vind je ook vele schitterende 
landgoederen en buitenplaatsen, vaak met groots 
aangelegde tuinen en parken. Bezoek eens landgoed 
Klarenbeek, een fraai staaltje industrieel erfgoed. 
In de rijksmonumentale fabriekspanden, waar nog 
elementen van de sigarenkistenfabriek zichtbaar 
zijn, geniet je van oude machines, moderne kunst 
en historische foto’s. Of strijk neer bij Hofstede de 
Middelburg: een 18de-eeuws rijksmonument, waarin 
nu een eigentijds restaurant gevestigd is.

GROENE IJSSELVALLEI VAN VOORST 
Wandel je liever? Ook dan kun je in de groene IJssel-
vallei alle kanten op! Volg het Kerkenpad, een mooie, 
bewegwijzerde wandeling over de Voorster klei en 
langs het dorp Voorst. Of kies voor een Klompenpad 
en wandel langs boerenerven, over schouwpaden en 
historische wegen. Op dit grensgebied van Veluwe 
en IJssel vind je bossen, kruidenrijke graslanden, 
vochtig weidelandschap en open water. Gevarieerde 
natuur betekent veel vogels. Dus vogelspotters: neem 
je verrekijker mee!

TWELLO IS DE GROENSTE!
Een van de gezelligste dorpjes in de 
IJsselvallei is Twello. Struin rond in mo-
dieuze boetiekjes, leuke cadeauwinkels 
en mooie boekhandels en geniet van de 
gemoedelijke sfeer. En wist je dat het 
dorp eind vorig jaar goud won in lan-
delijke groencompetitie Entente Florale 
2018? Daarom mag Twello zich een jaar 
lang het groenste dorp van Nederland 
noemen! Meer tips over Voorst, Twello en 
de omgeving vind je op visitvoorst.nl. 
Daar kun je ook een praktische minimap 
downloaden.

ONTDEK DE GROENE
IJSSELVALLEI
Je beleeft het IJssellandschap het beste tijdens 
een fiets- of wandelroute. Wandel bijvoorbeeld het 
Blotevoetenpad bij Hof van Twello of fiets de route 
langs de karakteristieke IJsselhoeven en spiekers. 
IJsselhoeven zijn monumentale boerderijen, ont-
staan uit oude hallenhuisboerderijen, waar vroeger 
mens en dier onder één dak leefden. Later konden 
boeren zich veroorloven om vóór hun boerderij een 
dwars voorhuis te plaatsen. Kenmerkend van de 
IJsselhoeven zijn ook de grote graanschuren  
(spiekers) op het erf.

VOORSTTWELLO
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WEIDEVOGELS 
Een van de mooiste routes begint in 
natuurgebied de Hoenwaard. Over de 
schilderachtige Veluwse Wetering vaar je 
zuidwaarts naar Wapenveld. In dit gebied 
voelen weidevogels zoals kieviten en 
grutto’s zich thuis. Ook kun je langs de 
oevers van de Evergunne sporen van de 
bever aantreffen. De weteringen zelf vor-
men een leefgebied voor uiteenlopende 
vissoorten, waaronder de snoek.

OUDE IJSSELHOEVE 
Vanaf Wapenveld wordt het landschap 
nog weidser. Geniet van het uitzicht en 
van de stilte, die alleen wordt verbroken 
door het regelmatige geluid van je ped-
dels op het water. Na 12 kilometer eindigt 

je tocht bij De Nijensteen in Veessen. 
Neem een kijkje op het terrein van deze 
oude IJsselhoeve. Of bezoek hier het infor-
matiecentrum over de hoogwatergeul, die 
ligt tussen Wapenveld en Veessen.
 
PICKNICKBANKEN
Liever een iets kortere route? Start dan bij 
Veessen en peddel stroomafwaarts (naar 
het noorden) naar Wapenveld. Onderweg 
kom je langs aanlegsteigers om aan wal 
te kunnen gaan. Daar zijn ook picknick-
banken aanwezig. Eindpunt is Vrieze’s 
Erfgoed in Wapenveld, een bezoekers-
centrum waar je (op zaterdagen) kunt 
genieten van koffie en streekproducten.
> wijzijnheerde.nl

PARACHUTESPRONG
Het staat bij veel mensen op de bucketlist: 
een parachutesprong! Bij het Nationaal 
Paracentrum ervaar je de onvergetelij-
ke sensatie van een tandemsprong. Je 
springt van 3 of 4 kilometer hoogte – de 
langste vrije-valtijd van Nederland! Als 
een komeet suis je naar beneden… En 
even later zweef je rustig richting aarde, 
genietend van een prachtig uitzicht over 
de Veluwe. 

ACHTER DE STUURKNUPPEL
Iets kalmer kan het ook. Boek een rond-
vlucht of (zweef)vliegles en geniet van 
een spectaculaire panorama. Blijf je liever 
met beide benen op de grond? Kies dan 
voor een rondleiding over het vliegveld. 
Of neem plaats in de flight-simulator van 
Yellow Wings. In deze levensechte cockpit 
van een Boeing 737-800 ervaar je hoe het 
voelt om piloot te zijn.

EVEN BIJKOMEN?
Wil je even bijkomen van alle turbulen-
tie? Strijk dan neer in een van de trendy 
restaurants op Airport Teuge. Geniet bij 
restaurant Take Off van een heerlijk kopje 
koffie, een lekkere lunch of diner. Of ga 
naar The Hangar: een brasserie en lounge, 
gevestigd in een oude vliegtuighangar.  
> teuge-airport.nl
 

ONTDEK DE GROENE 
IJSSELVALLEI

READY FOR TAKE-OFF?

Ontdek de IJssel ook eens vanaf het water. Huur een kano 
en peddel over de Grote en Nieuwe Wetering, Evergunne en 
het Apeldoorns Kanaal. En je zult zien: na je tocht stap je als 
herboren weer aan wal!

Een rondvlucht maken, parachutespringen, vliegen in 
een flight-simulator – op en rond Airport Teuge kan 
het allemaal! En tussendoor wip je even binnen bij een 
van de trendy locaties voor een hapje en drankje. 
Genoeg ingrediënten voor een toffe dag! 

WIST JE DAT…

•  Rondom Veessen prachtige Klompen-
paden liggen? Kies het Markluiderpad 
dat een afwisselend beeld geeft van 
het waterrijke gebied achter de  
IJsseldijk. Of het Elsvoorderpad, dat 
langs de oevers van de IJssel loopt.

•  Je in Veessen een Toeristen Informatie 
Punt vindt in de buurtwinkel Koek en 
Ei? Daar kom je alles te weten over de 
omgeving. En je kunt er ook terecht 
voor koffie, je dagelijkse boodschap-
pen en een souvenirtje.

•  Je de IJssel van maart t/m oktober 
kunt oversteken met het Kozakken-
veer? Of leg je boot aan in de  
Kozakkenhaven, met de Mölle van 
Bats op de achtergrond! 

•  In Veessen de Beleefplekke ligt? Een 
natuurspeeltuin met speelelementen 
van hout en steen.
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