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Landgoederen Keppel, Enghuizen en Hagen
We maken een mooie wandeling tin de Achterhoek tussen Langerak en Hoog Keppel op
de rand van bos en boerenland. We lopen over een smal wandelpaadje langs een zijarm
van de Oude IJssel, waar het prachtige en statige kasteel Laag Keppel op een eilandje
ligt. Aan de overkant van de provinciale weg wandelen we eigenlijk steeds in een
langgerekte cirkel om de Kruisbergse bossen heen. De bossen liggen gedeeltelijk op
oude rivierduinen. Die ontstonden toen lang geleden de Oude IJssel zich dieper insneed
in het landschap en het omliggende gebied droger werd. De wind kreeg vat op het zand
en vormde heuvels die soms wel tien meter boven de omgeving uitkwamen. Op landgoed
Enghuizen komt de wandeling langs een huis met de vreemde naam Jena.
Landgoedeigenaar Van Heeckeren diende in het leger van Napoleon en vernoemde dit
huis als eerbetoon naar één van de veldslagen die door het Franse leger in Rusland
waren gewonnen. Op de terugweg lopen we over een historische handelsweg, de
Hessenweg die een schakel vormde in de route tussen Doesburg en Zelhem. Het laatste
stuk van de route gaat over het prachtige smalle Doesburgse voetpad tussen de velden.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats aan de Oude Zutphenseweg rechtsaf naar de hoofdweg.
Linksaf langs de Gouden Leeuw. (Vanaf de bushalte naar het kruispunt bij de Gouden
Leeuw lopen). Bij stoplichten rechtsaf oversteken en direct weer linksaf in de richting van
fietswegwijzer. Direct rechts aanhouden tussen hekken door, smal graspaadje langs
water. Je passeert kasteel Laag Keppel en even daarna neem je het eerste pad links.
Twee keer achter elkaar een weg oversteken en rechtdoor bospad, Ruurlose Allee. Op
kruising rechtsaf. Steeds met dit pad meebuigen, even verder langs de bosrand. Je komt
bij boerderij uit op een breder pad; hier linksaf, dubbele beukenlaan.

2. Fietspad en weg oversteken en rechtdoor langs bordje ‘Opengesteld’ en afsluithek,
onverhard pad. Je passeert boerderij aan je rechterhand. Op splitsing van paden
rechtdoor. Even daarna bij huis aan je linkerhand rechtdoor. Na afsluitboom op brede
grindweg bij huis Jena rechtsaf, brede grindweg. Op kruising linksaf, asfaltweggetje. Weg
naar rechts negeren. Bij huisnummer 11 rechtdoor, nu breed bospad. Zijpaden negeren.
Op eerste kruising rechtsaf langs bankje en slagboom landgoed Hagen in. Op driesprong
rechtdoor. Meebuigen naar links langs een plas. Aan het eind rechtsaf. Op kruising
rechtdoor. Aan het eind links langs de bosrand. Bij nummer 11 rechtdoor langs bosrand.
Op driesprong bij huisnummer 9 rechtdoor. Op driesprong rechtdoor langs bordje ‘Eigen
Weg’. Je passeert huisnummer 8.

3. Op driesprong scherp links langs houten bankje het bos weer in. Op kruising
rechtdoor. Op volgende kruising ook rechtdoor. Aan het eind langs houten afsluitboom en
op brede grindweg linksaf. Na een hek eerste weg rechtsaf langs afsluitboom en bordje
‘Breukinkheide’. Zijpaden negeren. Aan het eind langs slagboom en op asfaltweg linksaf.
Waar asfalt overgaat in grindweg rechtdoor, Loenhorsterweg. Deze brede grindweg met
naastliggend fietspad blijf je steeds volgen. Op kruising bij bankjes grindweg blijven
volgen, Loenhorsterweg gaat over in Hessenweg. Op kruising met Sliekstraat oversteken
en rechtdoor Hessenweg vervolgen. Nu doorlopen tot de volgende splitsing met
asfaltweg. Hier oversteken en onverharde Hessenweg nog heel even vervolgen.

4. Al snel het eerste pad rechtsaf, bospad. Je komt uit op asfaltweg, Even rechtdoor en
snel weer links over klinkers naar nummer 13 en direct rechtsaf, karrenspoor tussen de
velden. Op kruising linksaf. Even daarna, net voor huis, linksaf smal paadje tussen de
velden. Dit paadje met bochten en over planken bruggetje steeds blijven volgen. Het
paadje komt uit op brede grindweg voor huisnummer 9/11. Hier schuin oversteken naar
Doesbursgepad tussen houten hekken door. Dit voetpaadje blijven volgen. Je komt uit op
een klinkerweggetje, hier rechtdoor. Op kruising links, Van Schuylenburchweg. Eerste
bospaadje linksaf langs een bordje ‘'Landgoed Keppel'’. Dit smalle paadje ca. 500 meter
blijven volgen. Het pad wordt breder en buigt naar rechts. Aan het eind op driesprong
linksaf. Aan het eind voor weiland schuin rechts, smal paadje langs bosrand. Paadje komt
uit op brede zandweg met fietspad, hier linksaf. Zijpaden negeren en op eerste kruising
rechtsaf, brede grindweg, Oude Zutphenseweg. Deze weg gaat over in asfalt en komt
weer uit bij de parkeerplaats of bij de bushalte.

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Zorghotel De Gouden Leeuw, Rijksweg 91, 6998 AG Laag Keppel.
Parkeren
Laag Keppel, P+R aan de Oude Zutphenseweg, 6998 AL.
Openbaar vervoer
Laag Keppel, bushalte Gouden Leeuw, lijn 27 en 29 vanaf station Doetinchem.
Lengte van de wandeling
14 km.
Horeca onderweg
In Laag Keppel bij het startpunt Zorghotel De Gouden Leeuw,
http://www.degoudenleeuwgroep.nl/restaurant. Onderweg bij camping Jena (indien
geopend) koffie, thee en ijs, http://camping-jena.nl/faciliteiten/.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-laag-keppel/12188/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

Achtergrondinformatie
Kruisbergse bossen
Vroeger behoorde dit gebied voor een deel tot de havezathe Hagen. Nadat Hagen vanaf
1680 in bezit was gekomen van de geslachten Van der Capellen en Van Rechteren,
kwam het in de 19e eeuw aan de Van Pallandts. Daarmee werd het onderdeel van de
uitgestrekte gronden die bij het kasteel Keppel behoorden. In het begin van de 20e eeuw
werd de familie Beelaerts van Blokland eigenaar. In 1973 verkocht deze het landgoed
met uitzondering van de havezathe en de directe omgeving aan het Geldersch
Landschap. De havezathe is na een brand in 1934 gerestaureerd en fungeert nu als
streekmuseum. Een ander deel van het gebied hoort bij het iets noorderlijker gelegen
landgoed Enghuizen.
Laag Keppel
Laag Keppel is een voordeplaats. Het kasteel bewaakte de overgang over de Oude IJssel
van de weg tussen Emmerich en Zutphen. Het romantisch gelegen slot ligt op een
eilandje in een dode arm van de Oude IJssel. Het bestaat uit vier vleugels rondom een
kleine binnenplaats en dateert uit het begin van de 17e eeuw. Het kasteel is vooral
bekend geworden omdat de zonnekoning Lodewijk XIV er in het rampjaar 1672, toen de
Fransen ons land waren binnengevallen, heeft gebivakkeerd. Het verhaal gaat dat hij
bevreesd was voor sluipmoordenaars de nacht doorbracht in een van de torenkamertjes.
Het kasteel heeft een fraai interieur, een 19e eeuws park in landschapsstijl en is op
afspraak te bezichtigen.

