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Vadesto
Bert en Sienie van der Stoep
De Bleek 3, Hattem
Tel: 038-4445428 www.vadesto.nl
Hotel IJsselzicht
Henny Kuijpers en Nol Jansen
IJsseldijk 40, Veessen
Tel: 0578-631258 www.ijsselzicht.nl
Villa Bakhuis
Albert en Yvonne Hassink
IJsseldijk 3, Veessen
Tel: 0578-641181
www.villabakhuis.nl
Buitengewoon Buiten
Bert Hoeve
p/a IJsseldijk 3, Veessen
Tel: 06-12168401 www.buitengewoon-buiten.nl

Evergunnesluis
Het natuurlijke landschap was voor de vroegere bewoners
van grote betekenis. Nadat de buurtschappen zich gaandeweg de vroege middeleeuwen ontwikkelen, worden de
komgronden van het Lutterbroek en het Wapenveldsche
Broek ontgonnen. Een doorgaande bandijk wordt aangelegd om de grond tegen overstroming te beschermen.
Tussen 1200 en 1500 graaft men weteringen. Door de
aanleg van de Grote en Nieuwe Weteringen wordt tussen
1500 en 1800 het gebied verder ontwaterd en de bandijk
een aantal malen teruggelegd tot aan de dwarsdijk tussen
Werven en het Kloosterbos. Waar de weteringen de
dwarsdijk passeerden, moest wel eerst een sluis gemaakt
worden. Evergunne is de buitendijkse voortzetting van
deze weteringen. Het kleinschalige landschap ondergaat
een metamorfose door de ruilverkaveling. Er ontstaat een
grootschalig, goed ontwaterd landbouwgebied. In latere
tijd komt meer oog voor natuur- en landschapswaarden
en inmiddels is het gebied uitgegroeid tot een waardevol
IJssellandschap.

De kanoroute Noordoost-Veluwe loopt van Hattem in het noorden
tot in Veessen bij De Nijensteen/Villa Bakhuis.
De route is één van de projecten die na aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld zijn gerealiseerd om de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. De kanoroute omvat de Grote en Nieuwe Wetering, Evergunne en het Apeldoorns
Kanaal. De route heeft een lengte van ongeveer 12 kilometer en
brengt de kanovaarder in het overgangsgebied tussen de Veluwe
en de IJssel. Een open, grootschalig gebied waarin ruimte is voor
landbouw, natuur en recreatie.

Bruggenhoek
Bruggenhoek is een centraal punt. Vanaf hier is de westelijke dijk van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld te
zien en er liggen meerdere weteringen bijeen. De geul
fungeert als wateropvang wanneer het peil in de IJssel
te hoog wordt (meer dan 5.65 m +NAP), waarmee het
risico van overstroming wordt verkleind. Als dat gebeurt
stroomt het water bij Veessen de inlaat in en ontstaat een
extra rivierarm. De hoogwatergeul zal naar verwachting
eens in een mensenleven in gebruik zijn. Ook bij Bruggenhoek, waar de Grote en Nieuwe Wetering samenkomen, is
de waterbeheersing belangrijk. De naoorlogse verbinding
tussen de weteringen is weliswaar gedempt, maar nog
steeds in het landschap terug te vinden.
De weteringen vormen een leefgebied voor uiteenlopende
vissoorten. Er leeft een gezonde vispopulatie in deze brede
wetering met roofvissen zoals de snoek. Ook de bittervoorn in schoon en plantenrijk water of de blankvoorn die
zich in vrijwel alle wateren thuisvoelt. Jonge exemplaren
zijn voedsel voor ijsvogel of fuut.

Kieviten, grutto’s en ‘s winters grote groepen kolganzen
voelen zich er thuis. Watervogels als fuut en waterhoentje
houden zich jaarrond op in de plassen en kolken, zoals in
de Zwarte Kolk en Wiessenbergse Kolk. Ook de bever is
terug en langs de oevers van de Evergunne zijn de eerste
sporen van zijn aanwezigheid zichtbaar.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de stichting
Wij zijn Heerde.

Nijensteen / Villa Bakhuis
Van oudsher stonden drie boerderijen op de IJsseldijk bij
Veessen. Twee daarvan bestaan nu nog en horen, met de
omliggende landerijen, bij De Nijensteen. Ten noorden
van het landgoed Nijensteen lag Villa Bakhuis, een monumentale villa met koetshuis en bijbehorende bedrijfsgebouwen. Op de fundamenten van het oude woonhuis is
een kunstwerk geplaatst dat het aanzicht van de oude villa
laat zien waarvan de hoogtijdagen rond 1900 moet zijn
geweest. Tegenwoordig is er een natuurboerderij gesticht,
dat zich richt op natuurbeheer en vleesvee. Tussen Veluwe
en IJssel doorsnijden drie lange weteringen het landschap. Van west naar oost: de Nieuwe Wetering, de Grote
Wetering en de Terwoldse Wetering. De watergang is
recentelijk afgedamd ter hoogte van de hoogwatergeul en
buigt nu af naar het oosten, stroomafwaarts van de stuw
in de Grote Wetering. De ombuiging biedt veel ruimte aan
water- en oevervegetaties. Langs de waterloop staan fraai
bloeiende soorten als gele lis, grote waterweegbree en pijlkruid. Kijk ook uit naar grote egelskop met haar bijzondere bloeiwijze en het sterk geurende watermunt.
Wij vragen u om niet in en uit te stappen op plekken
waar geen steigers zijn aangelegd. U betreedt dan
andermans eigendom wat niet wenselijk is.
Het landschap en de natuur zijn prachtig om te zien
en om van te genieten. Verstoor geen dieren, in het
bijzonder de (weide)vogels tijdens het broedseizoen.
De steigers worden zowel door kanovaarders als door
vissers gebruikt. Kanovaarders hebben voorrang bij
het aan- en afmeren. Geef elkaar daarvoor de ruimte.
Vanaf de steigers is het prachtig vissen in het gebied,
mits u beschikt over een VISpas.

Voor informatie over het vissen in dit gebied kunt u contact
opnemen met Sportvisserij Oost-Nederland.
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De kanoroute Noordoost-Veluwe brengt u en vele anderen
naar bijzondere plekken in dit gebied. Samen genieten
betekent ook rekening houden met elkaar, met het
landschap en de natuur. We vragen uw aandacht voor het
volgende:

Kanoroute Noordoost-Veluwe, samen genieten van
het landschap

De kanoroute is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
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