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Landgoederenlandschap
In de Achterhoek zijn vele landgoederen en buiten-
plaatsen. Overal zijn nog sporen van de landadel van lang 
geleden te zien, in de vorm van grote en kleine land-
goederen, met er omheen liggende bossen en tuinen. 
Landgoed ‘t Zelle wordt al in 1326 genoemd als het Goet
te Zelle. 

Het essenlandschap
Bij de grotere dorpen lagen vroeger dorpsenken: een 
groot akkercomplex voor het gehele dorp. Kenmerkend 
voor de enk was de bolle ligging van de akkers. Deze bolle 
ligging ontstond door eeuwenlange bemesting met een 
mix van mest en heideplaggen, waardoor de grond steeds 
werd opgehoogd. Veel van de enkgronden lagen dicht om 
de dorpen heen en zijn nu bebouwd.

Kampenlandschap
Het Kampenlandschap is het bekendste landschap van de 
Achterhoek: het landschap van de eenmansessen, dat zijn 
afzonderlijke bolle akkers bij elke boerderij. Het is een heel 
gevarieerd landschap met natte beekdalen en droge hoge 
ruggen en enken, hier een daar een steilrandje of bosje en 
veel eikenlanen. De wegen zijn kronkelig, ze lopen veelal 
van buurtschap naar buurtschap, of van boerderij naar 
boerderij.  

Veld- en natte Heideontginningen
In het begin van de 19e eeuw lag ten oosten van Zelhem 
één groot nat hoogveen en heidegebied. Na uitvinding van 
de kunstmest is dit gebied ontgonnen, te beginnen bij de 
velden dichtbij de dorpen. Dit zijn de relatief kleinschalige 
veldontginningen. In de 20e eeuw is het grote heidegebied 
rond Halle-Heide ontgonnen. 

FIETSROUTE LANDGOEDEREN EN LANDSCHAPPEN

Afstanden
Rode fietsroute: 22,6 km
Blauwe fietsroute: 32,5 km
Roze fietsroute: 34,2 km
Geheel rond: 63,5 km

Elders op- en afstappen:
Bronkhorst: Vanaf knooppunt 50 kunt u naar punt 90 en 
vanaf dat punt de route volgen. (1,9 km)
Vorden: Vanaf knooppunt 89 kunt u naar punt 93, om 
vanaf dat punt de route te volgen (2,1 km)
Drempt: Vanaf Voor- en AchterDrempt kunt u via knoop-
punt 09 naar punt 28 of 06 om van dat punt de route te 
volgen. (ca 3 km)
Zelhem: Vanaf knooppunt 03 kunt u naar punt 02, en van 
dat punt de route volgen (2,3 km)

De IJsseluiterwaarden en de Baakse Waard
De Baakse waard is een vroegere uiterwaard van de IJssel. 
De waard is vòòr 1850 binnengedijkt, en overstroomt dan 
ook al heel lang niet meer met hoog water in de IJssel. In 
dit open landschap is nog een afgesneden rivierarm her-
kenbaar: De Bakerwaardsche Laak, begrensd door vochtig 
wilgen- en populierenbos. 

Oeverwallen en stroomruggenlandschap 
Baak, Bronkhorst, en Steenderen liggen op hogere ruggen 
langs de IJssel, hoger gelegen ‘terrasruggen’ gevormd  
door de Oer-IJssel, de IJssel van vòòr de laatste ijstijden. 
Ten zuiden van de route staat een ruïne: het restant van 
een kapel (de 2e), die in 1362 gewijd is. Alleen de toren 
staat nog (deels), deze is gebouwd als verster-
king met verhoogde ingang en zeer dikke muren.  

Broekontginningslandschap 
De kleine hoogteverschillen in het Broeklandschap ont-
stonden toen het gebied nog onderdeel was van een zeer 
oude riviervlakte (rivierterras) van de IJssel. Op de iets 
hogere ruggen liggen de oudste wegen met daaraan de 
boerderijen en akkers. Hiertussenin lagen aan de beek 
vochtige broekgebieden. Een ‘broek’ was van oorsprong 
een vochtig moerassig gebied, er was vroeger dan ook 
veel wateroverlast. Het landschap is vrij open, de elzensin-
gels en broekbosjes zijn uitgedund.

Boslandschap
Op de stuifzanden en landduinen liggen vaak bossen, deze 
zijn aangelegd vanaf de 19e eeuw, bij de ontginning van de 
voormalige woeste gronden. Ook op de rivierduinen bij 
Hummelo zijn bossen aangelegd.
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