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* Actuele tijden vind je op de betreffende

A348 Rheden

Marsweg Lathum, fietspad langs

Veerdienst Rheden (WUTA) (seizoen)

Rhedense Veerweg 78, Giesbeek

Veerpont de Veerstal (seizoen)

Aan Het Veer, Dieren

(permanent)

Veerpont Dieren-Olburgen

Bronkhorsterweg, Brummen

Bronkhorsterveer (permanent)

Veerweg 15, Gorssel

Dommerholtsveer (seizoen)

Bolwerksweg 1, Deventer

Pontje Deventer (permanent)

Veerweg, Olst

Olsterveer (permanent)

Veesser Enkweg 16, Veessen

Kozakkenveer (seizoen)

Veerweg, Wijhe

Wijhese Veer (permanent)

Kleine Veer, Hattem

‘t Kleine Veer (seizoen)

Veecaterdijk 12a, ‘s-Heerenbroek

Zalkerveer (seizoen)

Veerpontjes
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Hattem
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Kampen

Rivierklimaatpark IJsselpoort
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Dijkverlegging Voorsterklei

Bolwerksplas en De Worp

Hoogwatergeul
Veessen-Wapenveld

Het Reevediep
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Zwolle

Foto: Ben Vulkers

12 bijzondere beleefplekken langs de IJssel
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Zutphen

Vispassage in de
Oude IJssel

Doesburg
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Deventer
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Dijkversterking Olst-Zwolle
en de Duursche Waarden

Foto: Ben Vulkers

Nevengeulen Schellerwaarden
en Vreugderijkerwaard

IJssel! Meer weten? Kijk op www.onzeijssel.nl.

Schaapdijk 9 in Arnhem

Landwinkel IJsseloord,

Infopunt 1:

Veerweg 1 in Bronkhorst

Het Kunstgemaal,

Infopunt 2:

Markt 2 in Lochem

VVV Lochem,

Infopunt 3:

Weerdseweg 6a in Wilp

De Kribbe,

Infopunt 4:

Rijksstraatweg 109 in Den Nul (Olst)

Infocentrum IJssel,

Infopunt 5:

IJsseldijk 1 in Veessen

De Nijensteen,

Infopunt 6:

Zalkerveerweg 20 in Zwolle

De Vreugdehoeve,
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Regelwerk
Hondsbroeksche Pleij

Dijkverlegging Cortenoever

Sluiscomplex bij Eefde

i1

i2

i3

i4

i5

i6

i7

Infopunten

vertellen elk hun eigen verhaal. Een bijzondere beleving ontdek je langs de

aantrekkelijke leefomgeving. 12 bijzondere beleefplekken in de IJsselvallei

Langs de IJssel gebeurt veel om te zorgen voor een veilige rivier in een

www.onzeijssel.nl/beleefplekken
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Rivierklimaatpark
IJsselpoort

Regelwerk
Hondsbroeksche Pleij
Bij Westervoort splitsen de rivieren Nederrijn en
de IJssel, hier vind je de Hondsbroeksche Pleij.
Deze voormalige uiterwaard speelt een
belangrijke rol bij de waterverdeling over beide
rivieren. De Pleijdijk, de dijk die door de
Hondsbroeksche Pleij loopt, is verlegd en hier is
een hoogwatergeul aangelegd.
De hoogwatergeul is in drogere tijden een soort
‘groene rivier’ met natuurlijk grasland.
Voor fiets- en wandelliefhebbers een mooie
route om te ontdekken! Ook is er een regelwerk

In het gebied tussen de Nederrijn en de IJssel,

De vispassage in de Oude IJssel bij Doesburg is

tussen Arnhem en Giesbeek, wordt de komende

uniek. Met een hoogteverschil van 5 meter is het

jaren gewerkt aan een klimaatbestendig en

de grootste vispassage van Nederland. Hier

toegankelijk rivierklimaatpark.

zwemmen vissen van de Gelderse IJssel naar de

Negen overheden en Natuurmonumenten hebben

Oude IJssel. Dit is belangrijk voor het voortbe-

met inbreng van inwoners, agrariërs en andere

staan van bepaalde vissoorten en draagt bij aan

ondernemers en belangenvertegenwoordigers

de biodiversiteit in het gebied. Wil je weten hoe de

één evenwichtig plan gemaakt om tussen

vispassage werkt?

Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te

Neem een kijkje in het bezoekerscentrum en zie

realiseren. Dit plan zorgt voor toegankelijke

hoe de vissen stukje voor stukje naar boven

uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven

zwemmen!

me landbouw, recreatie en bedrijvigheid. De

zorgt dit voor meer afvoercapaciteit op de IJssel

toekomstbestendige leefomgeving met de goed

de Pleijpolder.

Uitgestrekte uiterwaarden, historische

In dit mooie natuurgebied tussen Zutphens

Bij Eefde vind je sluiscomplex Eefde, een

boerderijen en de stromende IJssel. Zo ziet het

binnenstad en de IJssel kun je heerlijk wandelen

rijksmonument uit 1933. De sluis wordt ook wel

gebied bij Cortenoever eruit na de dijkverlegging.

door de mooie natuur. Dit gebied is samen met

de poort van Twente genoemd omdat het voor

De bestaande dijken zijn verlaagd en nieuwe dijken

inwoners ontwikkeld om de uiterwaarden

de binnenvaart de enige toegang is tot de

zijn aangelegd. Hierdoor kan het water bij

aantrekkelijk te maken voor natuur en recreatie.

Twentekanalen. De sluis bij Eefde is een essentië-

hoogwater uitwijken naar de uiterwaarden. Zo

En dat is goed gelukt! Rond de IJsselbrug vind je

le, logistieke schakel in de Europese scheepvaart-

wordt onder andere de stad Zutphen beschermd.

een wandeling van ongeveer 1,3 kilometer die ook

verbinding. De komst van de tweede sluiskolk

Pak een keer de fiets en neem het nieuwe

met rollator of kinderwagen goed toegankelijk is.

zorgt voor minder lange wachttijden en daardoor

fietspad over de dijk om te genieten van het

Onderweg biedt het stadsbalkon je een eerste-

een betere bereikbaarheid van de Twentse

prachtige uitzicht over de uiterwaarden!

rangs uitzicht op de vele torens van Zutphen.

havens. Ook aan het gebied rondom de sluis
gemaakt samen met omwonenden en een
landschapsarchitect, waarbij behoud van het

Tip

landschappelijk karakter voorop staat.

Trek je laarzen aan en waag je aan het
laarzenpad van Staatsbosbeheer, een mooie
route dwars door het natuurgebied! Het
startpunt vind je bij Weg naar ’t Ganzen Ei,
3 km ten oosten van Brummen.

Het wandelrondje uitbreiden? Maak een
stadswandeling door de binnenstad van
Hanzestad Zutphen!

Tip
Vaar vanaf Almen of Lochem over de Berkel
met de Berkelzomp en beluister de verhalen
van de schippers over deze handelsboten.

Stap op de fiets en
maak het rondje
IJsseloord, Rheden,
Lathum, Westervoort.
Of ga te voet en neem
de struinroute van
Natuurmonumenten
door de Koppenwaard.

Bron: provincie Gelderland
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Dijkverlegging Voorsterklei

Bolwerksplas en De Worp

Het Gelderse Voorst ligt ten westen van de IJssel

De IJssel stroomt direct langs het hart van de

achter de IJsseldijk. De dijk is op deze plek

stad Deventer. Om hier de kans op overstromin-

verlaagd en een kilometer landinwaarts is een

gen te verminderen, heeft de IJssel meer ruimte

nieuwe dijk aangelegd. Zo krijgt de IJssel meer

gekregen. Het water wordt bij hoogwater

ruimte waardoor de uiterwaarden bij hoogwater

afgevoerd via de uiterwaardvergravingen van

gecontroleerd meestromen met de rivier. Door

onder andere de Bolswerksplas en Worp. Breng

de aanpassingen in het gebied wordt het

eens een bezoekje aan de nieuwe aanlegsteiger

waterpeil bij hoogwater met 29 centimeter

bij het IJsselhotel voor een fantastisch uitzicht op

verlaagd.

het waterfront van Deventer! Deze steiger is geïnspireerd op de beroemde schipbrug die vroeger
op deze plek lag en is nu een aanlegplaats voor
kleine plezierbootjes en het pontje naar het
centrum.

Combineer een bezoekje aan Ruïne de
Nijenbeek met een mooie wandeling door de
uiterwaarden!

Sluiscomplex bij Eefde

Tip

Neem ook een kijkje bij
het regelwerk
Pannerdensch Kanaal.
Dit oorspronkelijke
verdedigingswerk heeft nu
een functie als regelwerk
om het water te verdelen
en het achterland te
beschermen tegen
hoogwater. Ontdek het
enorme bouwwerk van
175 meter breed en 5
meter hoog!

Tip

De Tichelbeeksewaard

Tip

Maak na een bezoekje aan de vistrap een
mooie fietstocht van Doesburg naar
Doetinchem langs de Oude IJssel.

bevaarbare IJssel als betrouwbaar middelpunt.

Tip

Dijkverlegging Cortenoever

wordt gewerkt. Hiervoor is een landschapsplan

daarmee in een aantrekkelijke, veilige en

de Pleijdijk is zelfs een nieuwe polder ontstaan:

6

Tip

komende tien jaar verandert het riviergebied

en Nederrijn. Bij het landinwaarts verleggen van

7

Vispassage in de Oude
IJssel

opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurza-

en een waterpartij aangelegd. Bij hoogwater
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Dijkversterking Olst-Zwolle
en de Duursche Waarden

Hoogwatergeul
Veessen-Wapenveld

Nevengeulen Schellerwaarden
en Vreugderijkerwaard

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst beschermt de

In het gebied tussen de dorpen Veessen en

Ook rondom Zwolle wordt hard gewerkt om de

inwoners van Salland tegen het water van de

Wapenveld is een geul gecreëerd door het

waterveiligheid te vergroten. Nevengeulen,

IJssel en bij een noordwesterstorm tegen water

aanleggen van twee nieuwe dijken. Deze geul van

uiterwaardvergraving en dijkverleggingen geven

vanuit het IJsselmeer. De dijk voldoet niet aan de

500 tot 1500 meter breed vormt een bypass

de IJssel meer ruimte bij hoogwater.

eisen om ook in de toekomst opgewassen te zijn

voor hoogwater om het waterpeil van de IJssel

De aanpassingen in het gebied bieden ook ruimte

tegen het water. Daarom komt het waterschap in

met wel 71 centimeter te verlagen. Dat is heel

voor mooie stukken natuur. De Vreugderrijker-

actie. De komende jaren wordt er gewerkt aan

bijzonder! Zolang er geen hoogwater is, vind je

waard is een prachtig rivierenlandschap vol

het versterken van deze dijk. Bij Olst vind je

hier mooie fietspaden, wandelroutes, een

bijzondere vogels. Ook groeien hier planten die

natuurgebied de Duursche Waarden.

kanoroute en verschillende rustpunten middenin

alleen in het stroomgebied van een rivier

De afgelopen jaren is hier gewerkt om de

de natuur.

voorkomen. Geniet van dit weidse landschap

landschapselementen en natuur te herstellen.

tijdens een fietstocht of wandeling over de dijk of
ga mee met de boswachter om dit gebied van

Het Reevediep
Het Reevediep bij Kampen is een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer.
Bij extreme omstandigheden wordt water hier
van de IJssel afgevoerd naar het IJsselmeer via
het Drontermeer en het Vossemeer.
Het Reevediep veranderde de landkaart van
Nederland. Ontdek dit compleet nieuwe natuurgebied door een mooie wandeling of fietstocht
over de nieuwe paden of stap aan boord voor een
gezellige recreatievaart.

Tip

dichtbij te beleven.

Tip
Tip

Ten noorden van Deventer vind je een mooie
wandelroute door de uiterwaarden van de
IJssel: Natuurderij Keizersrande. Onderweg
staat een vogelkijkhut waar je de mooiste
vogels kunt spotten!

Tip
Tip
Benieuwd naar de Duursche Waarden? Vanaf
Infocentrum IJssel bij Den Nul start een
prachtige wandeling langs watergeulen,
oeverwallen en bos in dit gebied.

Fiets een rondje door het gebied van de
hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Volg
vanaf de vogelkijkhut de knooppunten 86, 92,
96, 28, 97, 66, 92 en 86. De locatie van de
vogelkijkhut vind je bij de hoek
Breeweg – Schraatgravenweg in Wapenveld.

Laat je vanuit Hanzestad Kampen verrassen
door het water, de weidsheid en de rust van de
IJsseldelta. Kijk voor meer informatie op
www.ontdekdeijsseldelta.nl.

Trek je laarzen aan en
loop vanaf biologische
schapenmelkerij de
Vreugdehoeve door de
uiterwaarden van de
Vreugderijkerwaard.
Hier vind je rust, natuur
en pure beleving voor
jong en oud. Of neem ten
zuiden van Zwolle de
struinroute Voerman
door de Schellerwaarden.
Het startpunt vind je bij
het pontje van Zwolle
naar Hattem.

www.onzeijssel.nl

