Doe ff normaaltocht – zaterdag 27 november 2021
Parkoersbouwers: Cees v/d Berg en Johan Hertgers
Start: Koningin Beatrixcentrum, Koningin Wilhelminastraat 12, 7031 AC
Wehl.
Parkeren: In de buurt van de startlocatie zijn er verschillende parkeerterreinen te
vinden. Gaat u voor zeker? Kies dan voor P&R bij station Wehl. Vandaaruit is het
gepijld naar de start.
Openbaar Vervoer: Wehl is gelegen aan de spoorlijn Arnhem - Terborg. Daarna staan er pijlen naar de start.
Auto: Wehl is gelegen aan de snelweg Den Haag – Arnhem – Duitsland (A12). Neem afslag 29 ri Zevenaar.
Ga LA onder de snelweg door en direct RA ri Didam (N813). Daarna volgt u de WS78-borden naar de start.
Wandeltocht vanuit Wehl
De naam Wehl komt rond het jaar 1200 voor het eerst in akten voor. Archeologische vondsten dateren uit de
12e eeuw. Tufstenen geledingen van de toren van de Sint-Maartenskerk dateren uit deze tijd. De rest van de
neogotische kerk is in 1916 herbouwd. Sinds 1406 viel Wehl onder Kleefse graven en bleef ruim vier eeuwen
Kleefs en later Pruisisch. In de Franse tijd werd het als deel van Zeddam door Pruisen afgestaan aan
Nederland.
Vandaag starten we vanuit Wehl, lopen door landelijk gebied en steken de Oude IJssel over. Aan de
rechterhand zien we kasteel Laag Keppel liggen. We lopen Laag Keppel in en gaan Landgoed Keppel op en
wandelen de Wrange Bult over.
Kasteel Keppel is een kasteel in Laag-Keppel in gemeente Bronckhorst. Het kasteel staat op een eiland
tussen twee takken van de Oude IJssel. Rondom de middeleeuwse donjon (ca 1300) ontstond een kasteel,
dat tot de 16e eeuw niet veel veranderd zal zijn geweest. Het kasteel werd in 1582 door krijgsgeweld verwoest
en op de fundamenten werd het huidige gebouw in de 17e eeuw herbouwd. Vanaf 1962 is het kasteel bezit
van de Pallandt van Keppel Stichting, die het mogelijk heeft gemaakt om kasteel, huisraad en park bij elkaar te
houden. Het kasteel is nooit verkocht, de huidige bewoners stammen af van de 14de eeuwse bouwheer. Het
kasteel ligt op een landgoed dat in de negentiende eeuw een omvang had van 1600 hectare en in de
eenentwintigste eeuw nog 560 hectare groot is. Het bestaat deels uit bos en het omvat een aantal boerderijen
en woonhuizen.
Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt zorgde ervoor dat voetbalclub Vitesse, waar hij in het eerste
elftal speelde, in ruil voor de sponsoring van het tenue, voor altijd in de kleuren van zijn familie zou spelen. En
dat werd dus het zwart met geel van de familie Van Pallandt. Ook te zien aan dit vaandel bij een van de
bijgebouwen.
Wandelend komen we Hummelo in. Hier liggen de roots van de Achterhoekse rockband Normaal. Voordat we
linksaf de Dorpstraat ingaan passeren we eerst hun stamcafé en daarna het levensgrote standbeeld van
Normaal. Hummelo wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde uit het jaar 828. Het dorp ligt op een
rivierduin langs de Oude IJssel. De later ontstane lintbebouwing is nog altijd zichtbaar.
In Hummelo staat nu een levensgroot standbeeld van de Rockband Normaal, die veertig jaar muziek hebben
gemaakt. Hummelo begint langzaam te veranderen in het Lourdes van de Achterhoek, hordes trouwe fans en
geïnteresseerden bezoeken het dorp om het beeld te bewonderen. Bennie Joling leidt de bedevaartgangers
rond over zijn geboortegrond Hummelo.
We lopen Hummelo uit en vervolgen onze weg over het Doesburgpad en lopen langs de Rode Beek en gaan
verder naar Hoog-Keppel. We lopen langs de Keppelse Golfclub, langs de dorpskerk en gaan op
Burgemeester van Panhuysbrink rusten bij het Kerkhuus. Na een welverdiende rust vervolgen we onze weg
weer langs de golfclub (de 20 km gaat in de richting van de Oude IJssel en Wehl) naar natuurgebied de
Hekenbroek. Nadat we de Hekenbroek hebben verlaten vervolgen we onze weg weer langs de Rode Beek en
zien de Rode Beek eindigen in een moerasgebiedje. Links zien we Achter- Drempt waar we omheen lopen.
We verlaten de gemeente Bronkhorst en lopen nu binnen de gemeentegrenzen van het mooie vestingstadje
Doesburg.
Doesburg was gunstig gelegen op de plek waar de Oude IJssel in de Gelderse IJssel stroomt. Hierdoor
groeide ze uit tot een sterke nederzetting. In 1237 ontving Doesburg stadsrechten. In het jaar 1343 breidde de
stad nog verder uit, nadat Hertog Reinald II van Gelre en Zutphen hiervoor toestemming had gegeven. Dit was
nodig omdat de rivieren afbreuk aan de stad deden. Hierdoor werden de huidige Ooipoortstraat en
Meipoortstraat binnen de muren gebracht. Vanaf dat moment had Doesburg 4 stadspoorten: De veer- of
Saltpoort, De Koepoort, De Meipoort en De Ooipoort. Na Zutphen was Doesburg de 2e stad van de

Graafschap en is dit tot in de 19e eeuw gebleven. Ook het lidmaatschap van de Hanze (sinds 1447) bracht de
nodige welvaart in Doesburg.
We gaan langs de Zwarte Schaar, een oude loop van de IJssel en genieten van het uitzicht. Inmiddels zijn we
bij de volgende rust De IJsselhoeve. Na de maag weer te hebben gevuld en een sanitaire stop te hebben
gehad vervolgen we onze weg weer langs het water.
Na een stukje onder en langs nostalgisch industrieel erfgoed gelopen te hebben gaan we door het oude
centrum van het vestingstadje. Doesburg is een typische Hanzestad langs de IJssel. Hier start overigens ook
het Hanzestedenpad. Wanneer we de stad weer uitlopen lopen we tegen de IJssel aan en zien de splitsing
met de Oude IJssel. Via de IJsselkade lopen we naar en over de Turfhaven en gaan we naar de Stadswal wat
altijd een mooi stuk blijft en een zekere rust uitstraalt. In vroegere tijden maakte dit deel uit van de
verdedigingswerken van de stad en vormde ook de buitengrens. Inmiddels is aan de andere kant van het
water een woonwijk verrezen. We gaan Doesburg uit en vervolgen onze weg naar Drempt.
Weer zo’n mooi Achterhoeks plaatsje. We lopen om de kerk heen door de Kerkstraat en zoeken het
Doesburgsepad weer op en gaan door een mooi bos met veel paddenstoelen naar de Dubbeltjesweg toe, zijn
weer in Hoog Keppel en komen zo weer bij de rust alwaar de soep en koffie op ons staan te wachten. Na de
rust sluiten we aan bij de 20 km en lopen naar de Oude IJssel en steken die over via de ophaalbrug.
We vervolgen onze weg en gaan even later linksaf over Landgoed Keppel. Na wat graspaden lopen we langs
weilanden en akkers en bereiken zo de fruitpost, deze keer bij familie Siebes-van Kempen. We vervolgen
onze weg door het landelijke gebied en arriveren weer in Wehl, lopen door de bebouwde kom naar het
Koningin Beatrix centrum alwaar de finish is. Wij hopen dat u genoten heeft van de tocht door een bijzonder
mooi stuk Achterhoek
Gedecoreerden
Cijfers: In
Auke Jansma 10.000 km,
Castricum waren
Jarig
Karin v/d Berg 5.000 km, Ton
er 226
Vandaag is
v/d Berg 4.000 km;
wandelaars
Monique BarneKnorretje bracht in Castricum
waarvan 108 op
Vet jarig
36,15 Euro op.
de 20 km.
Vorige wandeltocht
In Castricum kregen we een totaal andere tocht voorgeschoteld dan in Nijmegen-Lent. We hebben nu de
boeren omgeving rond Castricum gezien en daarna wandelden we door het duingebied van het Provinciaal
Waterleidingbedrijf Noord Holland. Ook hebben we eindelijk weer eens een stukje strand voorgeschoteld
gekregen. Kortom een tocht die echt de moeite waard was.
Volgende wandeltocht
Best – 11 december 2021 - Bestse Bossentocht langs Oud Meer. Zalencentrum Prinsenhof, Hoofdstraat 43,
5683 AC Best.
Openbaar Vervoer: Station Best is gelegen aan het spoor ’s Hertogenbosch en Eindhoven. Vanaf het station
staan er pijlen naar de start.
Auto: Vanuit ’s Hertogenbosch: A2 ri Eindhoven, afslag 27. Vanuit Tilburg: A58 ri. Eindhoven, afslag 7. Volg
daarna de borden WS78.
Parkeren Beperkt bij het zalencentrum, P&R bij het station, of anders in de wijk. Let op met parkeren nabij het
station (max 2 uur parkeren).
Vooruitblik Best
Na de start vanuit zalencentrum Prinsenhof lopen we door de Bestse wijk Hoge Akker waarna we de A2
oversteken middels een brug. Hierna arriveren wij vrijwel direct in de Nieuwe Heide. We nemen afscheid van
dit gebied, maar komen hier nog terug. Via een gedeelte van het lokale trimparkoers, lopen we in oostelijke
richting verder door de bossen. We zijn aangekomen in het bos de Sonse Heide. We steken de Bestse weg
over en komen uit in het prachtige gebied Oud Meer in Son en Breugel.
Na de rust lopen we over de grens van gemeente Son en Breugel en Meijerijstad, langs Nijnsel af over de
Dommel, langs De Hazenputten naar het Vresselse Bos. Na de caférust steken we de Dommel over en lopen
we langs woonwijk De Gentiaan en weer terug door de mooie bossen van Nieuwe Heide. Dan krijgen we fruit
op de fruitpost en rest ons nog iets meer dan 4 km en dan bent u weer terug bij zalencentrum Prinsenhof.
Vrijwilligers gezocht
Omdat er in de afgelopen 1,5 jaar vrijwilligers zijn afgevallen zijn wij op zoek naar mensen die op 20 of 40 km
op de wandeldag onze wandelaars op de fiets kunnen begeleiden.
We hebben een gezellige groep vrijwilligers die het leuk zal vinden als je ons team wilt versterken.

