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Als u van de snelweg komt kunt u gratis parkeren
op de parkeerplaats aan de Kamperweg (afslag
Heerde) of bij het OV transferium (afslag Heerdezuid). Vanaf het OV transferium volgt u de Eperweg
richting Heerde. Nabij knooppunt 19 kunt u de
fietsroute starten.

Heel Heerde route (30 km)
Camper parkeerplaatsen

knooppunten 94 - 04 - 93 - 28 - 97 - 58 - 51 - 31
66 - 92 - 86 - 74 - 33 - 19 - 72 - 85 – 16 - 90 - 89 - 30 - 88
83 - 27 - 22 - 95 - 14 - 94

ECR Groot Stokkert
9

Van Meurspark, Marktstraat Heerde
Hotel IJsselzicht, IJsseldijk 40, 8194 LE Veessen
Toeristen Informatie Punten

Culturele route 1 (26 km)

T IP H e e r d e :
Bonenburgerlaan 6, 8181 HE ( wereldwinkel)
TIP Veessen:
IJsseldijk 40, 8194 LE Veessen (restaurant IJsselzicht)
TIP Wapenveld:
Klapperdijk 36b , 8191 AE Wapenveld (boekh. shalom)

knooppunten 94 - 04 - 93 - 28 - 97 - 58 - 51 - 31 - 66
92 - 23 - 91 - 80 - 90 - 89 - 30 - 88 - 83 - 27 - 22 - 95
14 - 94
Culturele route 2 (24,8 km)
knooppunten 94 – 04 -93 – 28 - 97 – 58 - 51 – 31 - 66
92 - 86 - 74 - 33 - 71 - 82 - 72 - 85 - 16 - 90 - 80 - 91 - 42
59 - 94
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Streekproducten route (27 km)
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Notarisroute (Geschikt voor scootmobiel) (25,5 km)
knooppunten 94 - 14 - 95 - 22 - 27 - 83 - 88 - 30 - 89
90 - 16 - 85 - 72 - 82 - 71 - 33 - 74 - 86 - 92 - 23 - 91
42 - 59 - 94
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Renderklippen route (17 km)
(Verkorte route van notarisroute)

knooppunten 94 - 14 - 95 - 22 - 27 - 87 - 88 - 30 - 89
90 - 80 - 91 - 42 - 59 - 94
Wapenveld Hoorn route (15,6 km)
(Verkorte route van notarisroute)

knooppunten 85 - 72 - 82 - 71 - 33 - 74 - 86 - 92 - 23
91 - 80 - 90 - 16 - 85
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Horeca
1. Brasserie Meet & Eat
Eperweg 55, Heerde, brasserie-meet-eat.nl
2. Puur! Het Hart van Heerde
Dorpsstraat 22 , Heerde, hethartvanheerde.nl

Kozakkenveer

Fietsen maar!

knooppunten 94 - 04 - 93 - 43 - 08 - 97 - 58 - 51 - 31
27 - 74 - 33 - 71 - 82 - 72 - 19 - 67 - 90 - 80 - 91 - 42
59 - 94

Een leuke plek midden in Heerde. Een plek om
te ontspannen en te ontmoeten. Of het nu
binnen in de gezellige koffiecorner is of buiten
op het terras op het dorpsplein, u zult zich
zeker welkom voelen.

De Noord

Rustpunten (rustpunt.nu):
1. L andhuis Oldenbelt, Kerkdijk 17, 8181 RR Heerde
tussen knp 93 en 28
2. Rustpunt Loswal (Het Veerhuis) a/d IJssel,
IJsseldijk 50, 8193 KA Vorchten nabij knp 31
3. Het Oever, Het Oever 2, 8198 NN Wapenveld knp 74
4. Rustpunt Klooster Hulsbergen, Ellenhoorn 2,
Wapenveld knp 71
5. Mijn werk Heerde, Veerstraat 51, 8181 VV Heerde
nabij knp 42
6. Thomas a Kempis Meditatiehof, Zwarteweg 10,
8181 PK Heerde nabij knp 19
7. Leef Buiten, Eikenlaan 12A, 8181 NS Heerde
nabij knp 81
8. Scheer’s Hoeve, Hogestraat 9a, 8191 LL Wapenveld
nabij knp 67
Campings
1. Camping de Mussenkamp
Mussenkampseweg 28a, Heerde, mussenkamp.nl
2. Minicamping De Tesseplekke
Hogeweg 17, Veessen, tesseplekke.nl
3. Camping de Bankenburg
Wapenvelderkerkweg 12 B, 8181 LH Heerde
Bed & Breakfast
1. B&B Logies Boerderij De Breken
Brekenseweg 2, Heerde, boerderijdebreken.nl
2. Bed & Breakfast Rustique
Revelingseweg 73, Wapenveld, rustique.nu

Geniet van een heerlijke cappuccino of andere
lekkere koffie. Iets lekkers erbij? Er is altijd
ruime keuze uit een dagvers aanbod van
vlaaien en taarten.
Voor de lunch serveren we diverse vers
afgebakken broodjes en sandwiches, lekkere
salades en een huisgemaakte kopje soep.

3. Limburgia Heerde
Dorpsstraat 36, Heerde, limburgiaheerde.nl
4. IJssalon Gustoso
Dorpsstraat 11, Heerde, ijssalongustoso.nl
5. Restaurant Camping De IJsselhoeve
IJsseldijk 46, Veessen, restaurantdeijsselhoeve.nl
6. Hotel Restaurant IJsselzicht
IJsseldijk 40, Veessen, ijsselzicht.nl

Hotel
.IJsselzicht

7. Tapperij Teun
Nachtegaalweg 1, Wapenveld
8. De Hekserie
Groteweg 24, Wapenveld, dehekserie.nl
9. Grand Café ECR Groot Stokkert
Dr. Jan van Breemenlaan 2, Wapenveld

www

Brinkman, Heerde
Maandag
t/m zaterdag
08:00 tot 21:00
Brinkman,
Heerde

.nl

IJsseldijk 40 8194 LE Veessen
T:0578-631258 E: info@ijsselzicht.nl

Openingstijden:

1 Winkel verkooppunten streekproducten

Maandag t/m zaterdag 08.00-1.00 uur

1. Biologisch specialist Puur!
Dorpsstraat 22, Heerde, puurinheerde.nl
2. Tuinderij Doorn
Kerkdijk 3, Heerde, tuinderijdoorn.nl
3. ‘t Gulbroek
Kavelweg, Heerde (aangegeven met bord)
4. Fruitteeltbedrijf Huiskamp
Veesser Enkweg 26a, Veessen, 0578 631201
5. Rondom Vorchten
6. Banketbakkerij Kamphorst
Dorpsstraat 15, Heerde, banketbakkerijkamphorst.nl
7 Jumbo Brinkman
Stationsstraat 29, 8181 CW Heerde

IJ

8. Bezoekerscentrum Vrieze’s Erfgoed
Groteweg 54, 8191 JX Wapenveld

www.

Brinkman, Heerde

Winkel

IJsseldi
T:0578-6312

Maandag t/m zaterdag 08:00 tot 21:00

1. Yvon & Sven
Bonenburgerlaan 12, 8181 HE Heerde
2. Natuurboerderij Bakhuis
IJsseldijk 3, Veessen, natuurboerderijbakhuis.nl
Fietsoplaadpunten

ECR Care Hotel
en Resort

Groot Stokkert

Dr. Jan van Breemenlaan 2
Brinkman, Heerde
8191
LAtotWapenveld
Maandag t/m zaterdag
08:00
21:00

ECR Groot Stokkert
Dr. Jan van Breemenlaan 2, 8191 LA Wapenveld
Hotel IJsselzicht
IJsseldijk 40, 8194 LE Veessen

(T) 088 - 328 00 50
grootstokkert.nl

Hotel
.IJsselzicht

www

.nl

IJsseldijk 40 8194 LE Veessen
T:0578-631258 E: info@ijsselzicht.nl
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Heerde is Cittaslow
De gemeente Heerde is Cittaslow sinds 21 oktober
2012.
Cittaslow staat internationaal voor gemeenten waar
bezoekers en inwoners op een plezierige, gastvrije
manier en in een menselijk tempo kunnen genieten.
Gemeenten waar de kwaliteit van de leefomgeving
voorop staat en de authentieke lokale identiteit
wordt bewaakt. Gemeenten waar het
cultuurhistorisch erfgoed en de plaatselijke tradities
worden gekoesterd, waar streekproducten worden
gepromoot en waar mensen er nog zijn voor elkaar!
Cittaslow is een netwerk van zo’n 230 gemeenten in
30 landen wereldwijd. De gemeente Heerde heeft
zich bij dit netwerk aangesloten, omdat wij ons
verbonden voelen met de uitgangspunten van
Cittaslow.
www.cittaslow-nederland.nl/,www.cittaslow.org

F

Landgoed De Bonenburg

Heerderstrand

Het Heerderstrand is een mooi gelegen
recreatieplas met een oppervlakte van 20 ha.
Het Heerderstrand ontstond toen voor de aanleg
van de snelweg A50 in de jaren 70 van de vorige
eeuw) een enorme hoeveelheid zand nodig was.
Het zand werd uit de nabijgelegen stuwwal
gegraven. Het Heerderstrand is een moderne
versie van de verderop gelegen eeuwenoude
leemcule, waar men vroeger leem haalde voor
de huizen- en wegenbouw.

B

nabij knooppun
t 88
Heerderstrand
en De Dellen

Natuurgebied De Dellen
Landgoed De Dellen werd in 1929 het eerste
bezit van het Geldersch Landschap. Het ligt
op de ﬂank van de Woldberg, een stuwwal uit
de voorlaatste ijstijd. Bos en heide worden
doorkruist door schilderachtige lanen. De naam
De Dellen is afgeleid van het woord ‘del’, een
benaming voor het laagste deel in het terrein.
Op De Dellen broeden veel vogelsoorten, en het
gebied herbergt een eigen populatie edelherten.

Tussen knooppunt
94 en 04

L

Kloosterbos/Klooster Hulsbergen

Dit bos is genoemd naar het klooster of fraterhuis
dat de volgelingen van Geert Grote in 1407 in dit
gebied bouwden. Het klooster heeft grote invloed
gehad op de omgeving én ver daar buiten. In de
omgeving door bijvoorbeeld de IJsseldijk, aanleg
van weteringen en landontginning. Ver daarbuiten
door de verbreiding van de leer van de Moderne
Devotie.
Het klooster werd verwoest bij de beeldenstorm
in de tweede helft van de 16e eeuw.
De verschillende kolken aan weerskanten van
de dijk zijn ontstaan door dijkdoorbraken in het
verleden. Het Kloosterbos is uniek omdat het in
de uiterwaard ligt en bij hoge IJsselwaterstanden
gedeeltelijk overstroomt.

Graf van Buys Ballot
Midden op de heide ligt het graf van Cornelis
Sebastiaan Buys Ballot, landheer van De Dellen van
1890 tot 1929. Hij was de zoon van de oprichter van
Nederlands bekendste meteorologisch centrum,
het KNMI, die daarvoor op het landgoed woonde.

zandverstuivingen. We zouden ze dus duinen
kunnen noemen.

Uiterwaarden

IJssel en Hoogwatergeul
Tussen Veessen (bij knp 97) en Wapenveld (bij knp 33)
is de hoogwatergeul aangelegd. Deze beschermt de
de omgeving tegen overstroming van de IJssel.
De hoogwatergeul bestaat uit twee parallel lopende
dijken van zo’n 9 kilometer lang, met een inlaat en
een uitlaat. Bij extreem hoge waterstand van de
IJssel kan de inlaat worden open gezet en vormt de
hoogwatergeul een zijtak van de rivier.

Het had oorspronkelijk een trapgevel en een
Gelderse top met pinakels. Een ingrijpende
verbouwing, omstreeks 1850, heeft aan het huis een
overwegend negentiende-eeuws karakter gegeven.
Naast het huis ligt ook een aardige negentiende
eeuwse theekoepel.

Nabij knooppunt 87
uitkijkpunt

nooppunt
Tussen k n 33
97 e

G

In het kader van de Gebiedsontwikkeling
Veessen-Wapenveld is de afgelopen jaren gewerkt
aan het project 'Rivierfront Veessen'. Het doel van
het project was om een kwalitatieve slag te maken
in het rivierfront, met behoud en versterking van
landschappelijke waarden. Het Rivierfront biedt
plaats aan (water)recreanten in de jachthaven,
wandelaars (het klompenpad voert langs het
Rivierfront) fietsers, natuur- en rustzoekers en de
bewoners van Veessen. Met het Kozakken
fiets-wandel veer kunt u naar de overkant (Overijssel)
Fortmont varen. U komt daar in het unieke
natuurontwikkelingsgebied de Duursche Waarden
en kunt het informatiecentrum IJssel Den Nul
bezoeken.
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Kerk van Vorchten

Dit is de oudste kerk die in Nederland nog in
gebruik is. Het oudste gedeelte van het kerkje
stamt van vóór het jaar 900 en is van tufsteen
gemaakt. Het staat op een terp en dateert van
voor de bedijking. De toren en het schip stammen
uit de 13e eeuw. In de 14e eeuw kreeg het schip
de huidige kapconstructie, waarbij de muren
werden verhoogd en het koor werd vergroot en in
de loop van de 15e eeuw kreeg het gotische koor
zijn markante verhoogde vorm. Als de deur open
is bent u welkom om binnen rond te kijken.

M

Gemalen

Voorzijde boekje

Knooppunt 91

K

Molen de Vlijt

De historie van de molen gaat terug tot 1448. Rond
1600 werd de molen verplaatst naar de huidige
locatie. In de eerste kerstnacht 1980 brandde
molen de Vlijt tot de grond toe af. In 1984 werd een
nieuwe molen geopend. Nu maakt de molen deel
uit van ´Vrieze´s Erfgoed´.

Hoogwatergeul
de ‘Veluwse Deltawerken

Heel bijzonder is de hoogwatergeul tussen Veessen
en Wapenveld. Deze ‘Veluwse Deltawerken’zijn
opgeleverd in 2017 als onderdeel van het nationale
programma Ruimte voor de Rivier, dat Nederland
beschermd tegen overstromingen. Bij extreem hoog
water worden de kleppen onder de Tolbrug (Kerkdijk)
opengezet. Het rivierwater stroomt dan het gebied
in tussen de twee dijken tot aan de uitlaat bij
Wapenveld. Hiermee wordt het waterniveau in de
IJssel tot maximaal 71 centimeter verlaagd en wordt
overstroming in het hele gebied tot aan Deventer
voorkomen. Naar verwachting gebeurt dit eens in
een mensenleven.

De naam ‘Vrieze’s Erfgoed’ is gekozen als
eerbetoon aan de drie generaties Vrieze die de
molen sinds 1888 in eigendom hadden. Willem
Vrieze, de laatste molenaar, schonk dit bezit aan
de gemeenschap Wapenveld.

Apeldoorns Kanaal
Koning Willem I (1772-1843) heeft deze vaarweg
laten graven van Apeldoorn naar de IJssel bij
Hattem. In 1829 is het kanaal in gebruik genomen
en het is in 1972 voor de beroepsvaart gesloten.
Er zijn plannen om de waterweg weer bevaarbaar
te maken voor recreatievaart.

E

Na 1600 is het huis bewoonbaar gemaakt. Op het
landgoed speelden akkerbouw en veeteelt een
belangrijke rol, maar ook de papierindustrie was
belangrijk op Vosbergen. Het kasteel wordt
tegenwoordig gebruikt als woonhuis, kantoor en
ook als trouwlocatie.

J

Gemalen Pouwel Bakhuis en Veluwe
Gemaal Veluwe werkt sinds 1999. Het is in de
plaats gekomen van gemaal Pouwel Bakhuis,
dat in 1920 is gebouwd. Dit oude gemaal staat
nu te ‘pronken’, een eindje verwijderd van het
nieuwe gemaal. Door de glazen wanden kunt u naar
binnen kijken en zien hoe het nieuwe gemaal werkt.

Vosbergen

Kasteel Vosbergen is een omgracht edelmanshuis.
Het bestaat uit twee tegen elkaar aangebouwde
vleugels voorzien van trapgevels, en is omringd door
een dubbele grachtengordel. De oudste delen van
het huis werden waarschijnlijk gebouwd aan het
einde van de 15e eeuw. Toen was Vosbergen slechts
een stenen opslagruimte.

Villa Jacoba werd in 1883 gebouwd als woonhuis
en kantoor. Het is een blokvormig gebouw,
zoals in de tijd van de bouw gebruikelijk was
en sluit aan bij de overige bebouwing rond de
Brink (Welgelegen uit 1867 en aan de overkant
de voormalige pastorie van de Nederlands
Hervormde Kerk). De naam werd in de twintiger
jaren aan het pand gegeven door de weduwe
van Jacob Cornelissen.

Bij knooppunt 27

Fietsknooppunt
72-82

tussen knooppunt
28 en 97

nabij knooppunt 66
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Schipbrug van het Kozakkenregiment
Basjkieren 1813-1814

Twee eeuwen geleden bevrijdden de geallieerde
Russische en Pruisische troepen Nederland van
het Napoleontische juk. Het kleurrijke
kozakkenregiment uit Basjkortostan
– boogschietende steppenruiters met lange lansen –,
dat gelegerd was in Wijhe, wisten door de Franse
linies Amsterdam te bereiken. De schipbrug, die zij
over de IJssel gelegd hebben – vlakbij het huidige
Kozakkenveer –, heeft 2,5 maand stand gehouden.
Het levensgrote ruiterbeeld bij de haven van
Veessen en de bivaktent met het beeld van de
stoutmoedige bevelhebber, Gen. Alexander
von Benckendorff, in Wijhe, herinnert aan deze
geschiedenis.
Meer weten ? Kijk op: www.ruiterbeeld.nl

nabij knooppunt 51

Dorpsstraat 31
Deze kerk in hartje Heerde is oorspronkelijk
gewijd aan Johannes de Evangelist. Hier zou al
in 1176 een kerkgebouw hebben gestaan. In de
15e eeuw werden kerk en toren gebouwd. De
kerk is diverse keren verbouwd, waarbij de toren
en een deel van het koor bewaard zijn gebleven.
Gedurende de maanden juli en augustus is
de kerk open voor bezoekers op dinsdag- en
zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00.

Villa Jacoba

Landgoed De Dellen werd in1929 het eerste bezit
van het Geldersch Landschap. Het ligt op de flank
van de Wolderberg, een stuwwal uit de voorlaatste
ijstijd. Bos en heide worden doorkruist door
schilderachtige lanen. De naam De Dellen is
afgeleid van het woord ‘del’, een benaming voor
het laagste deel in het terrein. Op de De Dellen
broeden veel vogelsoorten en het gebied herbergt
een eigen populatie edelherten.

Rivierfront Veessen

Johanneskerk

www.hervormdheerde.nl

Natuurgebied De Dellen
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Mölle van Bats/Stoom van Jan
De windkorenmolen van Veessen is gebouwd in 1779
en genoemd naar de laatste beroepsmolenaar
Lubbertus (Bats) Langevoord. De Stoom die er in 1888
naast is gebouwd, is een geheel zelfstandige
machinale malerij oorspronkelijk op stoomkracht en
nu met een antieke dieselmotor. De Stoom was nodig
voor de windstille momenten en is tegenwoordig
genoemd naar de broer van Bats, Jan. Zowel met de
molen als met de Stoom wordt nog gemalen.
Als de deur open is, mag u de molen en de Stoom
bezoeken.

L

Schaapskooi

Over de Renderklippen loopt al vijftig jaar een
schaapskudde. Op de heidevelden tussen Heerde
en Epe kunt u de herder en zijn kudde al van grote
afstand aan zien komen. De kudde heeft naast
een toeristische functie de belangrijke taak om
de heide in stand te houden. De schaapskudde
Epe/Heerde is belangrijk voor het behoud van het
Veluws heideschaap.

Natuurgebied De Renderklippen
Het grootste natuurreservaat van Heerde is De
Renderklippen, een prachtig heuvelgebied, omzoomd
door een lange heuvelrij. De heuvels zijn 10 tot 15
meter hoog. Waarschijnlijk zijn deze na de ijstijd
ontstaan door de wind, langs de grenzen van de
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De Paraplu

Pluizenmeer
Het Pluizenmeer ligt midden in het heidegebied
van de Renderklippen. Het meertje werd ook wel
gebruikt om schapen te wassen die in het
heidegebied rondliepen.

www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/heerderstrand

De zeventiende-eeuwse ambtsjonker van Heerde
stichtte dit huis dat hij zijn eigen naam gaf;
Bonenburg. In 1953 kocht het Geldersch Landschap
het omringende landgoed. Het huis draagt in
muurankers aan de achterzijde nog het jaartal 1633.

Achterzijde boekje
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Weidevogelgebied hoogwatergeul

Midden in de hoogwatergeul ligt het weidevogelgebied. Dit is het gebied ten oosten van de
Westdijk tussen de Ziebroekseweg (knooppunt 92)
en de Werverdijk (knooppunt 74). Hier broeden in
het voorjaar veel weidevogels zoals grutto's,
wulpen, kievieten, tureluurs en scholeksters.
Midden in de geul ziet u ook de nieuw gegraven
Geulwetering. Deze is net als de Grote Wetering
voorzien van een natuurvriendelijke oever hetgeen
bijdraagt aan de stand van de weidevogels.
Ter hoogte van de Breeweg (tussen knooppunt 86
en 74) ligt een gebied met een verhoogde
grondwaterstand waardoor weidevogels
gemakkelijker hun voedsel kunnen vinden. Hier
vindt u aan de westkant tevens een zwaluwwand en
een vogelkijkhut. Van hieruit kunt u niet alleen de
weidevogels observeren maar ook de verschillende
watervogels in de landschapszone tussen de
Westdijk en de Grote wetering.
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