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Wandelen in Drempt Hummelo Keppel 

Het gebied rondom Drempt, Hummelo en Keppel is een prachtig en zeer veelzijdig wandelgebied. Je kunt er heerlijk struinen door bossen 

en natuurgebieden, maar ook langs kastelen en over landgoederen. Je zult versteld staan van het steeds maar variërende decor. 

Wandelschoenen aan en genieten maar!

Elf gemarkeerde routes 

In deze routegids vind je 11 rondgaande wandelroutes door Drempt, Hummelo en Keppel. De routes variëren in lengte van circa 3 tot 22 

kilometer en hebben verschillende onderwerpen, veelal gekoppeld aan de landgoederen waar deze routes overheen lopen. De routes zijn 

bewegwijzerd en worden onderhouden door de Stichting Wandelpaden Hummelo en Keppel en Bronckhorst. Via de informatie in deze 

wandelbundel word je meegenomen in de verhalen, historie en legendes van dit gebied, waarvan nog veel zichtbaar is in het landschap. 

De markering per route is in dit boekje aangegeven. 

Nog meer wandelgeluk

Drempt, Hummelo en Keppel kennen naast deze gemarkeerde wandelroutes ook nog het Ommetje Laag-Keppel en het Ommetje 

Hoog-Keppel, twee routes van 4 km die zeer de moeite waard zijn, vanwege de fraaie omgeving in combinatie met de bijzondere 

wetenswaardigheden over cultuur, historie en ontspanning. En wil je de rest van de Achterhoek per voet ontdekken, dan kun je gebruik 

maken van het Achterhoekse wandelkeuzenetwerk met ruim 3.000 kilometer en 150 startlocaties. Vanaf de startlocaties kun je een kant 

en klare route volgen, maar door het keuzepuntensysteem zijn de routes ook gemakkelijk naar eigen wens uit te breiden. 

Meer informatie

Voor meer informatie, brochures en wandelkaarten kunt u terecht bij het plaatselijke toeristische informatiepunt in Hotel-Restaurant de 

Gouden Karper (Dorpsstraat 9, Hummelo).

WANDELEN 
in de 

Achterhoek
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overzicht
VAN de 

Wandelroutes

OVERZICHTSKAART  DREMPT HUMMELO KEPPEL

Route Naam route Omgeving Lengte Pagina

1 Rond De Wheme Hoog-Keppel 3 km 6

2 Ulenpasroute Drempt, Hoog-Keppel 7 km 8

3 Reuzeroute Laag-Keppel 6 km 10

4 Sliekroute Kruisbergse Bossen 6,5 km 12

5 Kolkenkring Laag-Keppel 4,5 km 14

6 Enghuizenroute Hummelo 4 km 16

7 Domineeswandeling Hummelo 2 km 18

8 Niet gedacht route Hummelo 5,5 km 20

9 De Balenroute Hummelo 3 km 22

10 Kasteelwandeling Laag-Keppel 3 km 24

11 Langs duinen, kolken en kastelen 22 km 26

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Langs duinen, kolken en kastelen
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De naam AVIKO staat voor “Aardappel Verwerkende Industrie Keppel en Omstreken”. 
Het bedrijf werd in 1962 opgericht in Hoog-Keppel. 
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De route is ook te starten vanaf Dorpshuis Drempt, Kerkstraat 89, 

Voor-Drempt. (aanlooproute)

1. Dorpskerk Hoog-Keppel

De Nederlands Hervormde dorpskerk in Hoog-Keppel is gebouwd 

op een stuifduin die 10.000 jaar geleden ontstaan is tijdens de 

laatste ijstijd. De tufstenen toren met Romaans poortje dateert uit 

de 12e eeuw.

2. De Burgemeester van Panhuysbrink

Aan deze prachtige historische brink was vroeger een herberg 

gevestigd. Het huis is nu nog te herkennen aan het geschilderde 

wapenbord met de tekst “Het wapen van Keppel”. Boven de in-

gang van het voormalige gemeentehuis (nu gezondheidscentrum) 

vindt u het wapen van de voormalige gemeente Hummelo en 

Keppel, de drie zilveren Jacobsschelpen.

3. De Ezelswei

De wei tussen de twee bosgedeeltes wordt ook wel de Ezelswei 

genoemd. De wei ligt in de zichtlijn van “De Ulenpas”. De naam 

stamt uit de tijd dat boer Verhei uit Drempt 60 jaar geleden zijn 

vee daar had lopen, waaronder een paar ezels. 

4. Voormalige Zuivelfabriek

De panden zijn gebouwd voor de coöperatieve zuivelfabriek van 

Hoog-Keppel en omstreken. Later begon een vijftal aardappelte-

lers hier een fabriek voor het verwerken van aardappels tot friet 

met als naam Aardappel Verwerking Industrie Keppel en Om-

streken (AVIKO). Aviko is uitgegroeid tot het grootste Europese 

concern in deze branche met de hoofdvestiging in Steenderen.

5. Boerderij de Wheme

De oorspronkelijke, oude boerderij is in de zestiger jaren door 

brand verwoest. Vermoedelijk was de boerderij vroeger tevens 

een pastorie of in ieder geval een kerkboerderij. Volgens de over-

levering zouden in deze omgeving 12 gouden apostelen begraven 

zijn die destijds uit de kerk gehaald zijn en hier verborgen. 

De boerderij is nu in gebruik als clubhuis voor de Keppelse Golf-

club.

Route 1  ROND DE WHEME
Lengte:

3 km 

Startpunt: Dorpskerk Hoog-Keppel, 

Burgemeester van Panhuysbrink 11

32Keppelse Golfclub, 

clubhuis Burg. Vrijlandweg 35, 

Hoog-Keppel, www.keppelse.nl

Zwembad Zonnewater, 

Monumentenweg 34, Hoog-Keppel, 

www.zonnewater.nl

Sportcafé De Heerlykheyd, Monumentenweg 30, 

Hoog-Keppel, www.hessenhal.nl

 Tips voor
 onderweg 
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Kasteel Ulenpas was in het rampjaar 1672 het hoofdkwartier van Lodewijk XIV van Frankrijk tijdens de Hollandse Oorlog.
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De route is ook te starten vanaf Dorpshuis Drempt, Kerkstraat 89, 

Voor-Drempt. (aanlooproute)

1. Landgoed Hekenbroek

De naam Hekenbroek komt voor het eerst voor in een akte uit 

1614. Lang geleden liep hier een tak van de Rijn. De bodem 

bestaat daarom uit rivierklei, gedeeltelijk bedekt of gemengd 

met zand. Het Hekenbroek is sinds 1974 in bezit van 

Natuurmonumenten.

2. Oude Zutphenseweg 

Deze weg vormde in vroeger eeuwen de verbinding tussen 

Emmerik en Zutphen. Bij kasteel Keppel werd op deze weg tol 

geheven door de heren van Keppel. Op een kaart uit 1642 werd 

deze weg ook wel “Kijkbaan toe Keppel” genoemd.

3. Landgoed Keppel

Kasteel en landgoed Keppel worden al in de 12e eeuw vermeld. 

In 1530 kwam het in bezit van de familie van Pallandt en dat is nu 

nog het geval. 

4. Keppelse Golfclub

De Keppelse Golfclub, opgericht in 1926 is één van de oudste 

golfclubs van Nederland. De golfclub is begonnen op Landgoed 

Enghuizen, maar in 1931 naar deze locatie verplaatst. De golf-

baan is in de loop der tijd flink uitgebreid en is inmiddels een 

volwaardige 18-holes golfbaan.

5. Zwanenwater

Het Zwanenwater is een deel van de oude rivierarm die bijna 

6000 jaar geleden werd afgesneden van de Rijn. Onderdeel van 

dit gebied is ook de “Klokkenkamp” waar volgens de over-

levering de klokken van de kerk van Hoog-Keppel zijn 

gegoten.Vroeger werden klokken ter plekke gegoten, omdat 

vervoersmogelijkheden voor zware klokken ontbraken.

6. Kasteel en Landgoed Ulenpas

In 1396 werd de havezate “De Ulenpas” al vermeld. Het kasteel 

heeft beroemde gasten gehad. In 1672 verbleef Lodelijk XIV, de 

Zonnekoning, enige tijd op het kasteel. Ook de bekende Zweedse

natuuronderzoeker Linneaus (1707-1778) was regelmatig te gast 

op ‘De Ulenpas”. Het geslacht van Rouwenoort is meer dan 500 

jaar eigenaar geweest. 

Deze familie telde echte plantenliefhebbers, zodat op de Ulenpas 

bomen en planten uit alle delen van de wereld voorkwamen. 

Helaas zijn veel van die zeldzame planten inmiddels verdwenen. 

In latere jaren woonde de adellijke familie van Schuijlenburg 

op het landgoed. In 1965 is het kasteel in vlammen opgegaan. 

Daarna is het middengedeelte gerestaureerd.

Route 2  ULENPASROUTE
Lengte:

7 km 

Startpunt: Parkeerplaats Achter-Drempt, 

Zomerweg 28, Drempt (aanlooproute)

1

3

4

5

Wijnboerderij ‘t Heekenbroek, 

Tellingstraat 7, Drempt, 

www.heekenbroek.nl

Keppelse Golfclub, Burg. Vrijlandweg 35, 

Hoog-Keppel, www.keppelse.nl

Zwembad Zonnewater, Monumentenweg 34, 

Hoog-Keppel, www.zonnewater.nl

Sportcafé De Heerlykheyd, Monumentenweg 30, 

Hoog-Keppel, www.hessenhal.nl

Dorpshuis Drempt, Kerkstraat 89, Drempt. 

www.dorpshuisdrempt.nl

 Tips voor
 onderweg 
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Route 3  REUZENROUTE
Lengte:

6 km 

Startpunt: TOP Laag-Keppel, 

Wehlsedijk 4, Laag-Keppel (aanlooproute)

1 3

4
2

5

6De Gouden Leeuw, 

Rijksweg 91, Laag-Keppel, 

www.degoudenleeuwgroep.nl

D’Olde Schole  Rijksweg 88, 

Laag-Keppel, T 0314 38 00 50, 

www.deoldeschole.nl 

Zwembad Zonnewater, Monumentenweg 34, 

Hoog-Keppel, www.zonnewater.nl

Sportcafé De Heerlykheyd, Monumentenweg 30, 

Hoog-Keppel, www.hessenhal.nl

Keppelse Golfclub, Burg. Vrijlandweg 35, 

Hoog-Keppel, www.keppelse.nl

Espace Enny, Dorpsstraat 14, 

Laag-Keppel, www.espaceenny.nl

Galerie 1880, Hummeloseweg 4a, 

Laag-Keppel, www.galerie1880.nl
7

 Tips voor
 onderweg 

1

2

3
4

5

6

7

De Follega molen is uniek omdat het de enige windmolen is die wordt gebruikt om een watermolen te kunnen laten draaien.

Wandelroutes door Drempt Hummelo Keppel  |  11 

De route is ook te starten vanaf Zorghotel De Gouden Leeuw, 

Rijksweg 91, Laag-Keppel. (aanlooproute)

1. Doesburgse Pad

Dit eeuwenoude pad liep oorspronkelijk van Hengelo (Gld) naar 

Doesburg.

2. Kasteel Keppel

Kasteel Keppel staat op een eiland tussen twee takken van de 

Oude IJssel. Op de fundamenten werd het huidige gebouw 

(nadat het verwoest werd in 1582) in de 17e eeuw weer 

herbouwd. Het kasteel is sinds 1500 in het bezit van de Van 

Pallandts en wordt ook nu nog bewoond.

3. Follega Molen

De Follega molen is een in 1857 in het Friese Follega gebouwde 

spinnenkopmolen. De molen is in 1969 volledig opgeknapt om 

de molenkolk van de watermolen van Laag-Keppel op te malen. 

De Follega molen is uniek omdat het de enige windmolen is die 

wordt gebruikt om een watermolen te kunnen laten draaien. 

De molen is echter te klein om de watermolen van Laag-Keppel 

optimaal te laten functioneren.

4. Hessenweg

Hessenwegen waren handelswegen door Noord-Duitsland en 

Oost-Nederland richting Utrecht. Duitse kooplieden maakten 

gebruik van hessenwagens die een bredere spoorwijdte hadden 

dan in Nederland was toegestaan en daardoor niet pasten in de 

karrensporen van hier gebruikte karren en wagens. 

Daarom meden ze de steden en dorpen en volgden ze routes 

over woeste gronden.

5. Landgoed Reuze

Een deel van het landgoed Keppel is afgescheiden onder de naam 

Keppel-de Reuze, genoemd naar de boerderij “De Reuze” die hier 

gelegen is. De naam Reuze is in 1696 al gevonden als ‘ter Euse’, 

een woord dat verband houdt met doorsijpelend water.

3
2

5

1

4



,

De naam Sliekstraat is vernoemd naar de voormalige boerderij ‘Sliek’.
De Sliek zou de naam ontlenen aan een vroeger erachter gelegen poel. De straatnaam komt al in 1428 voor (‘Slicstrate’).

De route is ook te starten vanaf Zorghotel De Gouden Leeuw, 

Rijksweg 91, Laag-Keppel. 

1. De Kolenweg

Langs deze weg werd houtskool vanuit de bossen naar de 

IJzergieterij vervoerd. De IJzergieterij van Laag-Keppel lag sinds 

1794 aan het eind van de Kolenweg aan de IJssel en heeft hier 

bijna twee eeuwen gestaan. De Kolenweg is opgevuld met 

zogenaamde ‘slakken’, een reststof uit de ijzergieterij.

2. Jachtpalen

Onderweg komt u op veel plaatsen hoge stenen palen tegen, het 

zijn jachtpalen van Bentheimer zandsteen, die de grens van een 

jachtgebied aangaven. 

3. Kruisbergse bossen

De Kruisbergse bossen is een bosgebied met rivierduinen en 

vennen ten noordwesten van de stad Doetinchem. Het is 

waardevol natuurgebied, waar veel wilde dieren als reeën, 

konijnen, hazen, fazanten en uilen, maar ook vele bijzondere 

planten en bomen te vinden zijn. Uit onderzoek is gebleken 

dat er rond het begin van de jaartelling Romeinen in het bos 

hebben gebivakkeerd. Aan de rand van de bossen staat de 

havezate Hagen, in de volksmond beter bekend als kasteel 

De Kelder. De bossen van landgoed Hagen behoorden bij het 

landhuis. 

4. Dorpsstraat Laag-Keppel

Hoewel de Dorpsstraat niet op de route ligt, is het zeker de 

moeite waard om te bekijken. De Dorpsstraat bevindt zich 

in het oorspronkelijke “Keppel-binnen”, gelegen op het eiland 

van Keppel tussen de armen van de Oude IJssel. Laag-Keppel 

heeft in de Middeleeuwen stadsrechten gekregen en mag 

zich daarom ‘stad’ noemen. Laag-Keppel is tot beschermd 

dorpsgezicht verklaard.

Route 4  SLIEKROUTE
Lengte:

6,5 km 

Startpunt: TOP Laag-Keppel, 

Wehlsedijk 4, Laag-Keppel (aanlooproute)

1 2

3

4De Gouden Leeuw, 

Rijksweg 91, Laag-Keppel, 

www.degoudenleeuwgroep.nl

 

D’Olde Schole, Rijksweg 88,

Laag-Keppel, www.deoldeschole.nl 

Espace Enny, Dorpsstraat 14,

Laag-Keppel, www.espaceenny.nl

Galerie 1880, Hummeloseweg 4a, Laag-Keppel, 

www.galerie1880.nl 

Laag-Keppelse molens, Dorpsstraat 

 Tips voor
 onderweg 

5
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“Een oord van verschrikking met een peilloze waterdiepte, waarin booze geesten leven, walgelijke gedrochten verblijf houden”
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De route is ook te starten vanaf Zorghotel 

De Gouden Leeuw, Rijksweg 91, Laag-Keppel.

1. De Zwarte en Witte Kolk

Over het gebied rondom de Zwarte en Witte Kolk is het nodige 

geschreven. Zo schreef de zoon van de dorpssmid begin 20e 

eeuw over de kolk: “een oord van verschrikking met een peilloze 

waterdiepte, waarin booze geesten leven, walgelijke gedrochten 

verblijf houden”. ’s Nachts kan het ook behoorlijk spoken in de 

omgeving van de kolken en de Wrangebult. Om middennacht 

zouden er witte wijven (‘wieven’) opduiken uit de Witte Kolk die 

zich vervolgens verplaatsen naar de Wrangebult. Waar of niet, de 

omgeving heeft wel iets mysterieus en er is vast niet voor niets 

zoveel over verteld en geschreven...

2. Sterrebos

Al rond het jaar 1750 is het Sterrebos op het stuifduinengebied 

ten noorden van kasteel Keppel aangelegd. Rond de Wrangebulte 

gaan acht lanen door het bos naar de top van de heuvel: aan 

de voet van deze heuvel werden deze lanen door een pad in 

cirkelvorm doorsneden. Recentelijk zijn de oorspronkelijke 

padenstructuur van het Sterrebos en daarmee de oude zichtlijnen 

richting kasteel Laag-Keppel en de kerktoren weer hersteld. 

3. Wrangebulte 

Boven op de Wrangebulte markeert de grote zwerfkei de 

plaats waar in vroegere tijden de galg stond, uit de tijd dat een 

“Heerlijkheid” zelf mocht rechtspreken en het vonnis ten uitvoer 

brengen.

4. Gibraltarbult 

De Gibraltarbult wordt ook wel de Kabouterbult genoemd, 

vanwege de legendes dat er rondom de Hessenweg kabouters, 

elfen, heksen en trollen zouden leven.

Route 5  KOLKENKRING
Lengte:

4,5 km 

Startpunt: TOP Laag-Keppel, 

Wehlsedijk 4, Laag-Keppel (aanlooproute)

1 2De Gouden Karper, 

Dorpsstraat 9, Hummelo, 

www.degoudenkarperhummelo.nl

FF naar Steef, Dorpsstraat 1, 

Hummelo, www.ffnaarsteef.nl
3 De Gouden Leeuw, Rijksweg 91, 

Laag-Keppel, www.degoudenleeuwgroep.nl

 Tips voor
 onderweg 

1

2

3

2
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Sinds 2000 wordt er jaarlijks tussen Pasen en Pinksteren een zeer populaire kunstwandelroute op het landgoed  uitgezet.
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De route is ook te starten vanaf FF naar Steef,

Dorpsstraat 1, Hummelo. (aanlooproute)

1. Gouden Karper

Uit documenten uit 1642 kwam het bestaan van de Gouden 

Karper al naar voren, toen nog De Carp geheten. De Carp was 

een herberg, bierbrouwerrij en landbouwbedrijf. De herberg 

werd gepacht van de eigenaren van het landgoed Enghuizen. 

Waarschijnlijk is de naam afkomstig vanuit de karpers die in de 

vijver van het landgoed zwommen. Tegenwoordig is De Gouden 

Karper, in de volks-mond ook wel de Krent genoemd, één van de 

meest gerenommeerde horecabedrijven van de Achterhoek.

2. Landgoed Enghuizen

De oudste vermelding van ‘Engehusen’ dateert uit 1326 met als 

bezitter Evert van Enghusen. Enghuizen was toen een Zutphens 

zadelleen, dat wil zeggen dat er elk jaar een gezadeld paard 

aan de leenheer moest worden geleverd. De middeleeuwse 

havezathe Enghuizen heeft volgens overlevering gestaan op de 

plaats waar tegenwoordig het Jagershuis staat, op het eilandje in 

de vijver. 

Het kasteel, gebouwd in 1935 in Italiaanse stijl, brandde na de 

bevrijding in 1945 gedeeltelijk af en werd in 1948 afgebroken. 

Naast het kasteel verrees er een oranjerie (het ‘tuinhuis’) en een 

groot stalgebouw (het ‘koetshuis’). Na het verdwijnen van het 

kasteel betrok de grafelijke familie de oranjerie en woont daar nu 

nog. Het landgoed is vrij toegankelijk behalve de directe omgeving 

van de ruïne en de particuliere bewoning.

3. Boerderijen

De Klevenhorst is een pachtboerderij van het landgoed uit de 

eerste helft der 19e eeuw.

De boerderijen behorende bij het landgoed zijn veelal herkenbaar 

aan de rood-gele wapenkleuren op de luiken. Veel van die 

boerderijen hebben een bijzondere naam, zoals Jena, Bautzen, 

Maloï Jaroslawitz, Lutzen, Beresina, Duben en Brienne. 

H.J.C.J. van Heeckeren, eigenaar van Enghuizen van 1831 tot 

1862, maakte deel uit van het leger van Napoleon en legde zijn 

oorlogsherinneringen uit de Napoleontische tijd vast in 

boerderijnamen die hij noemde naar de veldslagen die hij met de 

keizer meemaakte. 

4. Het Jagershuis 

Het Jagershuis heeft een markante zeskantige vorm. Volgens de 

overlevering was dit ooit een herberg. Nu is het de woning van 

de jachtopziener.

Route 6  ENGHUIZENROUTE
Lengte:

4 km 
Startpunt: De Gouden Karper, 
Dorpsstraat 9, Hummelo

1 2 3De Gouden Karper, 

Dorpsstraat 9, Hummelo, 

www.degoudenkarperhummelo.nl

 

FF naar Steef,

Dorpsstraat 1, Hummelo, 

www.ffnaarsteef.nl

 

De Klevenhorst, Van Heeckerenweg 13, 

Hummelo, www.deklevenhorst.nl

 Tips voor
 onderweg 
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Rood, geel en groen zijn de kleuren van het landgoed Enghuizen. Deze kleuren vind je terug op de luiken van de woningen die 
bij het landgoed horen.
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De route is ook te starten vanaf FF naar Steef, Dorpsstraat 1, 

Hummelo. (aanlooproute)

1. Voormalige pastorie

U loopt naar het einde van de parkeerplaats, kies het zandpad 

links. In het weiland staan twee fraaie tamme kastanjes met op 

de achtergrond de voormalige pastorie van Hummelo. Het pand is 

grondig gerestaureerd en wordt nu particulier bewoond.

2. Weppel

Langs het smalle Domineespaadje loopt een diepliggende beek, 

de Weppel. Onderweg zie je veel grote oude zomereiken.

Route  7  DOMINEESWANDELING
Lengte:

2 km 

Startpunt: De Gouden Karper, 

Dorpsstraat 9, Hummelo 

1 2De Gouden Karper, 

Dorpsstraat 9, Hummelo 

www.degoudenkarperhummelo.nl

 

FF naar Steef,

Dorpsstraat 1, Hummelo, 

www.ffnaarsteef.nl

 Tips voor
 onderweg 

2

1

1

2
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1 Het Wapen van Heeckeren, 

Zelhemseweg 16, Hummelo

www.wapenvanheeckeren.nl

 

Deze route loopt door een gebied vol stuifduinen, die 10.000 jaar geleden zijn ontstaan door het opwaaien van het zand
“Niet Gedacht” is de naam van een boerderijtje. 

De eerste bewoners hadden nooit gedacht dat ze hier hun plekje zouden vinden. Niet gedacht, toch gekregen.
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Deze route is ook te starten vanaf Camping 

de Graafschap, Loenhorsterweg 7C, Hummelo. (aanlooproute) 

1. Wapen van Heeckeren

Het Wapen van Heeckeren is een oude Hessenweg-herberg en 

behoorde vroeger tot het landgoed Enghuizen, destijds in het 

bezit van de familie Van Heeckeren. Tegenover ‘t Wapen staat een 

“doorrijschuur” waar de reizigers vroeger met paard en wagen in 

konden rijden. De volgende morgen konden ze de schuur zonder 

te keren aan de achterzijde weer verlaten. Van deze schuren zijn 

er nog twee overgebleven in Nederland. Naast het Wapen staat 

een natuurstenen pomp uit de achttiende eeuw. Binnen in het 

cafe gedeelte is alles nog zoals het vroeger was. 

De toog en de Schenkkast uit 1880 zijn nooit veranderd, je waant 

je 100 jaar terug.

 

2. Jena 

De boerderijen behorende bij landgoed Enghuizen vertonen vaak 

wonderlijke namen. H.J.C.J. van Heeckeren, eigenaar van Enghui-

zen van 1831 tot 1862, maakte deel uit van het leger van Napo-

leon en legde zijn oorlogsherinneringen uit de Napoleontische 

tijd vast in boerderijnamen die hij noemde naar de veldslagen die 

hij met de keizer meemaakte. Boerderij Jena bijvoorbeeld is ver-

noemd naar de Slag bij Jena in 1806, waarbij Napoleon overwin-

ning behaalde op de Pruisen. Hij reed op zijn paard Marengo en at 

het geluks-brengend gerecht: “Kip met abrikozen”.

 

3. Heksenplas

De naam van het Hummelose motorcrosscircuit 

“De Heksenplas” is vernoemd naar de vele “Witte Wieven” die 

aanwezig zouden zijn rondom de Zwarte en Witte Kolk. Bijzonder 

is dat hier de eerste Zwarte Cross van Jovink en de Voederbietels 

in Hummelo werd gehouden.

4. Kolenweg

De Kolenweg, waarvan er meerdere in dit gebied te vinden 

zijn, is vernoemd naar het houtskoolbranden dat hier in het bos 

plaatsvond. De houtskool werd via de Kolenweg afgevoerd naar 

de ijzergieterijen in Langerak en Laag-Keppel.

Route 8  NIET GEDACHT ROUTE
Lengte:

5,5 km 

Startpunt: Het Wapen van Heeckeren

Zelhemseweg 16, Hummelo

2 Landgoedcamping Jena,

Rozegaarderweg 7, Hummelo 

www.campingjena.nl

 Tips voor
 onderweg 
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In oktober 1940 zijn bij een hevig luchtgevecht vijf Engelse vliegers neergestort bij Boerderij de Balen. Honderden mensen 
uit Hummelo en omgeving stonden buiten de poort tijdens de begrafenis van de bemanning van Whitley P-4964.
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Deze route is ook te starten vanaf Camping de Graafschap, 

Loenhorsterweg 7C, Hummelo. (aanlooproute)

1. Boerderij “De Balen”

Onderweg kom je langs Boerderij “De Balen”, waar deze route 

naar vernoemd is.

2. Balenvijver

De Balenvijver is één van de vele kolken in dit gebied. Hoewel 

de route niet de vijver aandoet, is het toch de moeite waard 

om dichterbij te gaan kijken. Vooral in juni bloeien op het water 

honderden waterlelies.

3. Vochtig gebied

De kolken in dit gebied zijn ontstaan door afgesneden rivierarmen. 

De kolken groeiden dicht en er ontstond veenvorming. 

De bewoners hebben het veen als turf uitgestoken, zodat de 

kolken nu weer zichtbaar zijn.

Route 9  DE BALEN ROUTE
Lengte:

3 km 

Startpunt: Het Wapen van Heeckeren

Zelhemseweg 16, Hummelo 

1 2Het Wapen van Heeckeren, 

Zelhemseweg 16, Hummelo,

www.wapenvanheeckeren.nl

Landgoedcamping Jena,

Rozegaarderweg 7, Hummelo, 

www.campingjena.nl 

 Tips voor
 onderweg 
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Het passeren van Herberg de Vergulde Leeuw kostte destijds één a twee stuivers. 
Maar wie een borrel dronk in de herberg mocht ook zonder tol te betalen doorrijden.
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1. Rijksweg

Rond 1769 werd door van Pallandt een weg aangelegd op de 

route van Doesburg naar Doetinchem. De weg volgde ruwweg 

het parcours van de huidige rijksweg. De aanleg van de weg was 

een kostbare zaak geweest. Aan weerszijden werden bomen 

gepland en kolken en poelen moesten worden gedempt.

 

2. Gouden Leeuw

Om iets van de kosten terug te zien, werd Herberg de Vergulde 

Leeuw gesticht, dat tevens een tolhuis werd. 

In 1799 werd Gerrit Kets logementhouder van herberg de Leeuw. 

De stoomtramlijn van Dieren naar Doetinchem werd in 1881 

geopend. Hotel de Gouden Leeuw stond toen ook bekend als 

Station Laag-Keppel. In Laag-Keppel moesten de stoonlocomotie-

ven namelijk ook water innemen waardoor de tram een verplichte 

stop had van bijna tien minuten. Passagiers en trampersoneel 

hadden daardoor voldoende gelegenheid voor een bezoek aan de 

Gouden Leeuw. In 1955 overleed de laatste Kets die het inmid-

dels Hotel Restaurant de Gouden Leeuw bestuurde. Momenteel 

is de Gouden Leeuw een zorghotel met daarnaast een restaurant 

dat zowel voor de bewoners als passanten een warm welkom 

biedt.

 

3. Dorpsstraat

De route gaat dwars over de Dorpsstraat, maar het is de moeite 

waard om deze straat met de sfeervolle woonhuizen en het sta-

tige herenhuis aan het eind even in te lopen. 

4. Kasteel Keppel

Het meest imponerende en tot de verbeelding sprekende bouw-

werk in Hummelo en Keppel is ongetwijfeld Kasteel Keppel. 

Een echt slot met sprookjesachtige contouren die uitnodigen tot 

een blik van dichterbij.

5. Dode arm

Langs de ‘dode arm’ is het heerlijk wandelen. 

De contouren van het kasteel, de oude bomen, het stille water 

met waterhoenen, meerkoeten en futen en de prachtige planten 

aan de oevers, een idyllisch plaatje.
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Route 10  KASTEELWANDELING
Lengte:

3 km 

Startpunt: TOP Laag-Keppel, 

Wehlsedijk 4, Laag-Keppel

1 Laag-Keppel : De Gouden Leeuw, 

Rijksweg 91, Laag-Keppel, 

www.degoudenleeuwgroep.nl

 

De Olde Schole,   

Rijksweg 88, 6998 AK Laag-Keppel, 

www.deoldeschole.nl 

2

 Tips voor
 onderweg 
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Deze route combineert een aantal van de voorgaande routes en 

is ook te starten vanaf:

- Parkeerplaats Achter-Drempt, Zomerweg 28, Drempt  

- Dorpshuis Drempt, Kerkstraat 89, Voor-Drempt

- TOP Laag-Keppel, Wehlsedijk 4, Laag-Keppel

- Zorghotel De Gouden Leeuw, Rijksweg 91, Laag-Keppel

- De Gouden Karper, Dorpsstraat 9, Hummelo

- Het Wapen van Heeckeren, Zelhemseweg 16, Hummelo

- Camping de Graafschap Loenhorsterweg 7C, Hummelo

1. Dorpskerk Hoog-Keppel

De dorpskerk in Hoog-Keppel heette de Petrus en Pauluskerk. 

De Romaanse toren (1392), de baseliekkerk (15de eeuw) en 

het kerkhof zijn meer dan een bezoek waard. In de kerk zijn 

tegenwoordig veel interessante tentoonstellingen en concerten 

te beleven.

2. De Zwarte en Witte Kolk

Over het gebied rondom de Zwarte en Witte Kolk is het nodige 

geschreven. Zo schreef de zoon van de dorpssmid begin 20e 

eeuw over de kolk: “een oord van verschrikking met een peilloze 

waterdiepte, waarin booze geesten leven, walgelijke gedrochten 

verblijf houden”. ’s Nachts kan het ook behoorlijk spoken in de 

omgeving van de kolken en de Wrangebult. Om middennacht 

zouden er witte wijven (‘wieven’) opduiken uit de Witte Kolk die 

zich vervolgens verplaatsen naar de Wrangebult. Waar of niet, 

de omgeving heeft wel iets mysterieus en er is vast niet voor 

niets zoveel over verteld en geschreven...

3. Kasteel Keppel

Kasteel Keppel staat op een eiland tussen twee takken van de 

Oude IJssel. Op de fundamenten werd het huidige gebouw 

(nadat het verwoest werd in 1582) in de 17e eeuw weer 

herbouwd. Het kasteel is sinds 1500 in het bezit van de 

Van Pallandts en wordt ook nu nog bewoond.

4. De landgoederen Runsvoort en Hagen 

vormen voor een deel de Kruisbergse bossen. Een prachtig 

natuurgebied met een grote diversiteit aan beplanting.
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Route 11  LANGS DUINEN, KOLKEN EN KASTELEN
Lengte: 22 km 

Startpunt: Dorpskerk Hoog-
Keppel, Burgemeester van 
Panhuysbrink 11, Hoog-Keppel

Hummelo: De Gouden Karper, 

FF naar Steef, Klevenhorst, 

Het Wapen van Heeckeren, 

IJsboerderij De Steenoven.

Laag-Keppel : De Gouden Leeuw, 

De Olde Schole, Thee of’t ander, 

Siebieverden

Hoog-Keppel: Clubhuis Keppelse Golfclub , 

Zonnewater, Heerlijckheid (Hessenhal)

Doesburg: De IJsselhoeve, IJssel en Co,

Het ‘Zwarte Schaar,

De Pannenkoekenbakker, De IJsselwaard.

Drempt: 

Ars Longa, Remmelink, dorpshuis Drempt.

In 1789 werden de heerlijkheid Keppel, richterambt Hummelo, Hoog-Keppel en Drempt eerst communes en uiteindelijk een gemeente. 
In 2005 werden ze een deel van de gemeente Bronckhorst.

 Tips voor
 onderweg 

Zie ook: 

www.achterommetjes.nl/eten

3
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2016  Alle rechten voorbehouden: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in 

enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopiën, opnamen op of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade, die mogelijk het gevolg zou kunnen zijn van verkeerde gegevens. 

Colofon
Uitgave

Deze routebundel is een uitgave van het Toeristisch 
Platform Drempt-Hummelo-Keppel en tot stand 
gekomen in samenwerking met Stichting Achterhoek 
Toerisme, Stichting Wandelpaden DHK

Vormgeving

eenopeen-ontwerpers bno

Redactie

Toeristisch Platform Drempt-Hummelo-Keppel in 
samenwerking met Stichting Achterhoek Toerisme

Carthografie

EMK, Deventer, Stichting Achterhoek Toerisme

Fotografie

Laurence Delderfield Photography, Seebe Janssens, 
Irene Witmajer

Meer informatie

Voor meer informatie over de omgeving kunt u 
terecht bij het plaatselijk toeristisch informatiepunt 
in Hotel-Restaurant de Gouden Karper, 
Dorpsstraat 9, Hummelo 
of kijk op: www.achterommetjes.nl

Bordje weg?

Als er langs de wandelroute bordjes ontbreken, 
kun je dit doorgeven aan: 
Parkcamping De Graafschap, T 0314 34 37 52,
info@camping-degraafschap.nl 

STICHTING

Stichting Wandelpaden DHK


