
 

Vrijdagmiddag 20 septem-

ber was het de tweede keer 

dat de Plattelandsraad met 

leden van dorpsraden op 

stap ging naar projecten. Dit 

keer in de buurt van Ter-

borg en Etten. Niet met een 

bus, maar met de fluister-

boot over de Oude IJssel. 

Opstappen aan de kade in 

Terborg. Met zo’n 35 deel-

nemers was het een volle 

bak, en natuurlijk was er 

een leuk en boeiend pro-

gramma. Want rond de 

Oude IJssel gebeurt er veel 

en dus was er veel te zien 

en te beleven. In deze 

Nieuwsbrief genieten we 

daar nog een keer van na. 

Ook was er hoog bezoek 

aan boord, zowel wethou-

der van Balveren als heem-

raad Rutting van het Water-

schap waren van de partij. 

 

 

 

 

De Iesselganger 
 

De stichting IJsselvaart uit Ulft beheert deze fluisterboot 

en heeft er inmiddels veel succes mee, vertelt de voorzit-

ter Herman Schreurs. Dit jaar verwacht hij zo’n 4500 pas-

sagiers aan boord gehad te hebben. Het vaarseizoen start 

in maart en sluit eind september. De aankoop van de boot 

in 2012 was een initiatief van de gemeente om het toeris-

me op de Oude IJssel te stimuleren. De stichting IJsselvaart 

heeft de Iesselganger in beheer. Vrijwilligers zijn opgeleid 

als schipper en als gids. Daar is veel belangstelling voor, 

want er is nu al een wachtlijst. 
In mei en juni gebruikt het waterschap de boot voor biolo-

gielessen aan klassen van de lagere scholen. Naast het afhu-

ren van de boot door groepen en de vaste tochten van Ulft 

naar het sluizencomplex De Pol, worden er ook leuke ar-

rangementen aangeboden. Met de IVN zijn er enkele 

‘vroege vogels’-tochten: ’s morgens vroeg en vroeg in het 

seizoen op het water om de vogels te spotten. Met ontbijt 

aan boord en een kortingsbon voor koffie met gebak! Of 

een tocht naar de Kemnade met een rondleiding door de 

jonkheer zelf! En voor 2014 zijn er nog meer ideeën voor 

arrangementen. 
Op onze tocht was Gerda Markerink onze gids die veel 

wetenswaardigheden over de omgeving vertelde. Bijvoor-

beeld, de brug in Terborg wordt, net als de sluis De Pol, 

vanuit Doesburg bediend! Betekent ietsje langer wachten 

voor het verkeer, maar veiligheid boven alles ondanks wat 

gemopper op straat. 

‘Pottekieken’ met de Plattelandsraad 
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Ulft, Terborg en Doetin-

chem en mondt bij Does-

burg in de IJssel uit. 

 

De laatste jaren zijn met 

subsidie van de Provincie 

Gelderland verschillende 

projecten uitgevoerd om 

het gebied van de Oude 

IJssel interessanter te ma-

ken voor natuur en  

recreatie.  

 

Hiervoor wordt door vele 

partijen samengewerkt, 

zoals de gemeenten Bron-

ckhorst, Doetinchem en 

Oude IJsselstreek, het re-

creatieschap Achterhoek 

en Liemers, de terreinbe-

herende organisaties, land-

goedeigenaren, het Water-

schap Rijn en IJssel en de 

provincie Gelderland. Het 

Waterschap is verantwoor-

delijk voor de uitvoering.  

 

Ook is er overleg met het 

Duitse deel van het 

stroomgebied.  

Langs de Oude IJssel zijn 

o.a. natuurvriendelijke oe-

vers gemaakt en ecologi-

sche stapstenen aangelegd. 

Dit zijn kleine gebiedjes die 

voor met name de kwets-

bare soorten kunnen die-

nen als leefgebied maar 

ook als gebiedjes voor 

voortplanting en trek. Van-

af de elektrisch aangedre-

ven Isselganger kan zo nu 

en dan een glimp worden 

opgevangen van deze nieu-

we natuurelementen. Ze 

worden nu reeds veel be-

zocht door tal van vogel-

soorten. 

 

De kwaliteit van het water 

is de laatste decennia 

enorm verbeterd. Dit vindt 

ook zijn weerslag in de 

visstand. Het aantal soor-

ten is flink toegenomen. 

Specifiek is wel de meerval, 

waarvan er al exemplaren 

van anderhalve meter zijn 

gezien, vertelt Ronald Sta-

pelbroek van het Water-

schap.  

Medewerkers van Sportvis-

serij Nederland zijn mo-

menteel bezig met een 

onderzoek naar de visstand 

in de Oude IJssel. Op ver-

schillende plekken zijn zo-

genaamde vistrappen aan-

gelegd. Dit zijn kunstwer-

ken die de vissen de moge-

lijkheid bieden om bij een 

stuw (zoals in Ulft) of sluis 

(zoals bij De Pol) het hoog-

teverschil van het water te 

overbruggen.   

Met geld van de provincie 

Gelderland worden ook 

afmeerpalen voor water-

sporters en visstekken 

voor visliefhebbers gereali-

seerd.  

 

Langs de Oude IJssel is een 

fietspad aangelegd. Dit 

loopt van Doesburg tot in 

Duitsland. Dit fietspad 

loopt zo hier en daar van 

de rivier af, zodat fietsers 

zoveel mogelijk van het 

landschap en de natuur 

kunnen genieten.  

De Oude IJssel 

 

Els Rutting:”Het 

Waterschap, 

samen met de 

provincie, 

gemeenten en 

gebruikers, heeft 

nu een beleid 

ontwikkeld om 

recreatie op de 

Oude IJssel te 

versterken”. 
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In jaren 1995-1999 was er 

sprake van dat er wellicht 

een regionaal bedrijventer-

rein gevestigd zou worden 

aan de zuidkant van de A18 

bij Doetinchem. De Werk-

groep behoud Kemnade en 

Waalse Water heeft zich in 

die tijd ingezet om de poli-

tiek ervan te overtuigen 

dat dit geen goed idee was. 

Door deze inzet is het ge-

lukt om het gebied met 

hoge landschappelijke en 

natuurwaarden te behou-

den. Lies Visscher vertelt 

dat dit de basis heeft ge-

vormd voor het oprichten 

van de Stichting Behoud 

Kemnade en Waalse Wa-

ter in 1999. Deze stichting 

heeft als doel het in stand 

houden van het agrarisch 

cultuurlandschap met hoge 

natuur- en landschapswaar-

den van het gebied rond 

het Waalse Water (zijtak 

van de Oude IJssel), de 

natuurlijke overblijfselen 

van de Oude Waal 

(Vahalis), die heel  
vroeger in noordelijke rich-

ting stroomde. 

 

In 2006 zochten de agrari-

sche bedrijven uit het ge-

bied steun bij de Stichting 

om te voorkomen dat het 

gebied onderdeel zou wor-

den van het landbouwont-

wikkelingsgebied Azewijnse 

broek. Maar een protestac-

tie met tientallen tractoren 

naar het Gemeentehuis en 

vele gangen via de Raad van 

State konden dit niet voor-

komen. Wel zijn door alle 

acties en de aanhoudend-

heid van de Stichting de 

eisen aan bedrijven die op 

een industriële wijze vlees 

willen produceren, sterk 

aangescherpt. 

 
Huize Kemnade wordt be-

woond door de familie Bee-

laers van Blokland.   
Het landgoed kwam in de 

veertiende eeuw in bezit 

van Steven van der Keme-

nade. Na enkele generaties 

Van der Kemenade is het 

huis bewoond door vele 

adellijke families.  
In de loop van de tijd is er 

veel aan het huis verbouwd.  

 
Johan Anthony van Blokland 

heeft er voor gezorgd dat 

het huidige huis werd ge-

bouwd en dat de toren aan 

de hand van oude tekenin-

gen werd gerestaureerd. 

De huidige bewoner geeft 

op verzoek rondleidingen 

door het huis en dit kan 

ook in arrangement met 

een boottocht worden 

geregeld. Er is speciaal 

hiervoor een aanlegplaats 

gemaakt. 

 
De Stichting heeft nu een 

idee ontwikkeld om een 

geologisch wandelpad aan 

te leggen, “Geopad Vaha-

lis”.  De gedachte hierbij is 

om via een pad van station 

Emmerich naar De Huet/

Doetinchem het publiek 

meer uitleg te geven aan en 

te betrekken bij de ont-

staansgeschiedenis van dit 

oude rivierenge-

bied  met zijn 

grote variatie in 

landschap en bio-

diversiteit. 

Het Waalse Water en Kemnade 
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In de gerestaureerde 

schaapskooi werden we ont-

vangen door het gastenteam 

van het Waterschap met 

koffie en krentenwegge. Een 

superontvangst in een schit-

terend historisch gebouw. 

En, onze groep was de eer-

ste die in de opgeknapte 

kooi ontvangen werden! Dat 

vraagt om een vervolg… 
Het verhaal van Toon Hel-

mes en Barry Kock van 

Dorpsbelangen Etten, paste 

precies in deze omgeving. 

Weinig mensen weten het, 

maar het heuveltje achter de 

schaapskooi tot aan de Slin-

gerparallel, is een motte, de 

Heuve geheten. Op die 

motte heeft een burcht 

gestaan met een dubbele 

gracht eromheen: de 

slotheuvel van het oude 

kasteel Wisch, gebouwd 

van tufsteen met een leien-

dak. Dit is bevestigd door 

een archeologisch onder-

zoek in 2008.  
Dit kasteel is ook de oor-

sprong van Wisch. 
 

De motte en de 

schaapskooi 

Rond 1100 – 1200 heeft op 

de motte een toren gestaan.  

 
Toon vertelde 

het verhaal van 

Johan van 

Wisch, een van 

de bewoners 

van dit kasteel, 

alsof hij er zelf 

bij was ge-

weest. Prachtig. 
De grootste 

wens van 

Dorpsbelangen 

Etten is om de 

contouren van de toren nog 

eens terug te brengen in het 

veld. 

De oude toren van de 

Kemnade 

Ingang het Waalse Water  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Terborgs Belang werkt al 

enkele jaren aan een wande-

lommetje van ongeveer een 

uur, zo’n 6 km. De route gaat 

vanuit Terborg Akkermans-

beek via het nieuwe fietspad 

naar De Pol. Over de sluis en 

een stukje Pieterpad (langs de 

zuivering) en dan via de ande-

re kant van de Oude IJssel 

naar de stapstenen en door 

naar Etten. Om weer bij de 

brug uit te komen. Inmiddels 

zijn de grondeigenaren langs 

het traject benadert en wordt 

nauw samengewerkt met het 

Waterschap. 

Ommetje Etten – Terborg 

Website: 

plattelandoij.com 

Op de terugweg werden 

we getrakteerd op ijs uit 

de streek: ijs van ’t Kemp-

ke, ofwel van eigenaar 

Theo Winters. Zijn boer-

derij grenst met een wei-

land aan het water, dus 

een logische combinatie. 

Theo is begonnen als var-

kensboer met koeien, 

maar inmiddels heeft hij 

alleen 85 koeien . Voor 

een deel wordt de melk 

daarvan gebruikt voor het 

maken van ijs.Hij maakte de 

omslag in 1997 en zag zich-

zelf als ijsleverancier voor 

restaurants en horeca. Dat 

ging niet vanzelf, zoals hij 

vertelde. En eigenlijk was hij 

liever boer dan vertegen-

woordiger. Toch kon hij in 

die eerste 5 jaar zijn naam 

opbouwen en bouwde hij 

een ijssalon voor klanten op 

de boerderij. Met speeltuin, 

kinderfeestjes, enzovoort. 

Dat werd de doorbraak. ’t 

IJs van ‘t Kempke 

Kempke staat nu op zo’n 

75 evenementen per jaar 

door heel Nederland 

(zoals dit jaar ook in het 

DRU-complex en op 

Huntenpop). Allemaal 

gerealiseerd door de 

familie Winters, samen 

met 23 seizoenskrach-

ten. 
En, het ijsje smaakte 

opperbest aan de kade 

bij De Pol. 

Met dank aan Helma Tuenter voor de perfecte organisatie en aan het Waterschap voor de uitleg en 

de gastvrije ontvangst in de schaapskooi.               Tekst en foto’s Anne Oosterbaan en Wim Beijer 

PLATTELANDSRAAD OUDE IJSSELSTREEK 

P/A HARTERINKDIJK 16A, 7065 AP SINDEREN 

E-MAIL: A.OOSTERBAAN@PLANET.NL 

Theo Winters vertelt 


