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Rivierenland

Fietstocht langs de IJssel vanaf Kampen
Het benedenstroomse deel van de IJssel wordt
begeleid door een van onze mooiste rivierlandschappen. Er zijn uiterwaarden met winterdijken
en doorbraakkolken, maar ook mooie kronkelwaarden met kronkelruggen. In de Vreugderijkerwaard (helaas niet toegankelijk) liggen de
mooiste rivierduintjes van ons land en aan de
overkant van het water ligt zelfs een stukje
hardhoutooibos. Bij Veecaten steek je met een
voetveer de rivier over, waarna je aan de andere
kant van de IJssel terugfietst naar Kampen door
een modern rivierenlandschap. De fietstocht is
ongeveer 20 kilometer en neem 4 tot 5 uur in
beslag.

Hoe te bereiken:
auto: vanuit Amersfoort via de A28 en vanaf
Arnhem/Apeldoorn via de A50 richting Zwolle.
Voor Zwolle (knoopunt Hattemerbroek) richting
Kampen, N50; eerste afslag rechts richting IJsselmuiden; na rivier bij kruising linksaf richting
station Kampen; bij station in berm parkeren.
openbaar vervoer: met de trein naar station
Kampen; op het station kun je bij fietsshop
Spruijt fietsen huren (telefonisch reserveren op
nummer 038-3315079; let op: niet open op zaterdag en zondag). Je kunt hier ook OV-fietsen
huren volgens een zelfservice-systeem (hier zijn
slechts 7 fietsen die je niet kunt reserveren; zie
verder www.ov-fiets.nl).

Beschrijving wandeling:
Fiets langs het water in zuidelijke richting; neem
het fietspad; vrij snel buigt de grote weg naar links
terwijl het fietspad langs het water blijft lopen (Uiterwijkse weg); het fietspad gaat onder de grote weg
door; gewoon rechtdoor fietsen.
(1) Aan de rechterhand ligt aan de overkant van het
water de oude binnenstad van Kampen met de
oude stadspoort en de graanmolen d' Olde
Zwerver.
Blijf fietspad langs en later over de dijk volgen; aan
linkerkant dijk liggen doorbraakkolken; vlak na
tweede kolk is er een klein paadje de uiterwaard in,
richting rivier; volg dit paadje en houd rechts aan,
dan richting rivier.
(2) Je ziet mooi dat na de dijkdoorbraken de nieuwe
dijk om de doorbraakkolken heen is gelegd. We

passeren aan onze rechterhand een oude arm
van de IJssel, ten dele dichtgegroeid met rietmoeras. Veel moerasvogels: Kleine karekiet,
Rietzanger, Rietgors, Koekoek; ook kans op
Roerdomp en Waterral. Op het water Fuut, Kuifeend, Tafeleend, en boven het water Zwarte
sterns. Langs de rietrand veel Gele waterkers en
Waterzuring.
We komen nu direct langs het moeras van de
oude rivierarm met veel Harig wilgenroosje,
Poelruit, Valeriaan, Grote kattenstaart, Smeerwortel. In de berm van het paadje bloeit in de
zomer de Beemdooievaarsbek met opvallende
blauwe bloemen. De hooilanden aan weerszijden van het pad zijn beroemd: hier groeit de
Wilde kievitsbloem. Andere opvallende plantensoorten in deze hooilanden zijn: Echte koekoeksbloem, Kruipende boterbloem, Smalle
weegbree, Veldlathyrus en Veldzuring. Dit is
ook een mooie plek om naar grassen te kijken:
Grote vossenstaart, Glanshaver, Beemdlangbloem en Zachte dravik.
Over het paadje langs de rivier verder fietsen en
zonodig lopen tot een klein verhard weggetje dat
weer terug loopt naar de dijk bij het dorpje Wilsum.
NB: hier en daar moet je je fiets misschien over een
hekje heen tillen; als dat te moeilijk is gewoon weer
terug naar de dijk (je hebt het mooiste van dit deel
dan gezien) en langs de dijk verder fietsen naar het
dorpje Wilsum waar de route verder gaat.
(3) Langs het water veel wilgen. Probeer ze eens te
onderscheiden: het meest algemeen is de
Schietwilg, maar ook Katwilg, Amandelwilg en
Kraakwilg. Boven de rivier vaak veel Zwarte
sterns. Aan linkerhand nest van Ooievaar dat
vaak bezet is. Vlak voor we weer naar de dijk
terug gaan, passeer je een klein rivierduintje met
enkele kenmerkende plantensoorten: Heksenmelk, Kruisdistel, Knolboterbloem en Akkerhoornbloem.
Over de dijk weer verder fietsen met de rivier aan
rechterhand.
(4) Voorbij Wilsum ligt langs de rivier de Koppelerwaard, voor een deel in handen van Staatsbosbeheer, waar natuurontwikkeling wordt bedreven, o.a. door het afgraven van klei. Bij plasjes: Kluut, Tureluur, Kievit en Scholekster. Ver-
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der vooral vette groene weiden met rundvee. De
begroeiing op het dijktalud wordt hier mooier
met Groot streepzaad, Margriet, Gele morgenster, Veldlathyrus en Slipbladige ooievaarsbek.
Doorfietsen tot het gehuchtje Veecaten; hier is een
voetveer, waar je met de fiets de IJssel kunt oversteken; bij het veerhuis kun je ook wat drinken. Zij die
voldoende energie hebben kunnen nog ongeveer een
kilometer doorfietsen tot ze een mooi uitzicht hebben
over de Vreugderijkerwaard (en dan weer terug om
bij het voetveer de route te vervolgen)..
(5) Vanaf de dijk kun je een flink deel van de
(afgesloten) Vreugderijkerwaard overzien. De
oude arm van de IJssel die hier ligt is recent
weer verbonden met de rivier. In het rivierwater
in deze arm groeit o.a. Rivierfonteinkruid. Achter de oude rivierarm zie je de boogvormige
gordelruggen liggen. Op enkele plekken zijn
deze zandige gordelruggen opgestoven tot rivierduintjes. Deze rivierduinen herbergen een
bijzondere flora met veel Geel walstro, Knikkende distel, Kruipend stalkruid, Sikkelklaver,
Walstrobremraap, Geoorde zuring , Trilgras,
Kleine bevernel, Veldsalie, Kruisdistel, Ruige
weegbree, Ruige leeuwentand, Grote tijm, Kleine ruit, Zacht vetkruid en Moeslook. Ook voor
vogels is dit gebied interessant. Bij het water
vaak Lepelaars, Grote zilverreigers en Zwarte
sterns. In de avonduren kun je vanaf de dijk
vaak Kwartelkoningen horen roepen.
Na de oversteek het eerste paadje rechtsaf; links
aanhouden; dan pad door en langs bosje verder
volgen; voor boerderij linksaf naar de grote weg.
(6) Het Zalkerbosch waar we doorheen rijden is een
mooi voorbeeld van een hardhoutooibos dat ten
dele op een gordelrug ligt. Het bos bestaat o.a.
uit veel Iepen, Zomereiken en Esdoorns. Aan de
randen veel Bosrank, Spaanse aak, Kardinaalsmuts, Sleedoorn, Eenstijlige meidoorn en Hazelaar. In de kruidlaag behalve Grote brandnetel,
Zevenblad, Fluitenkruid en Kleefkruid ook veel
bijzondere plantensoorten. Opvallend zijn de
dichte bossen Schaafstro en in het voorjaar Bosanemoon en Muskuskruid. In mei vallen vooral
de witte sterren van de Vogelmelk op. Een grote
bijzonderheid die gewoon langs het pad staat is
de Slangenlook. Verder vliegen hier veel Bonte
zandoogjes. Als je het bosje doorgefietst bent
even achterom kijken. Dan zie je mooi de gor-

delruggen en de laagtes daartussen. Hier heb je
grote kans op een Steenuil.
Bij de grote weg rechtsaf om de terugtocht naar
Kampen aan te vangen. Houd in het gehuchtje De
Zande links aan; steek de drukke Kamperstraatweg
over en vervolg het weggetje aan de andere kant.
We fietsen nu verder over de oude IJsseldijk.
(7) Hier passeren we een viertal doorbraakkolken
waar de dijk na de doorbraak omheen is gelegd
zodat de kolken buiten het bereik van de rivier
kwamen. Soms kwamen ook kolken na het herstel van de dijk aan de rivierkant van de dijk terecht. Deze kolken zijn in de loop van de tijd
vaak bij hoog rivierwater weer dichtgeslibd, zodat ze meestal onzichtbaar zijn geworden.
Ca. 100 meter voor de vijfde doorbraakkolk (waar
de weg doodloopt) het smalle fietspad naar links
nemen; op asfaltweg (De Chalmotweg) rechtsaf;
deze weg buigt naar rechts; dan eerste weg links;
dan rijd je weer op de oude IJsseldijk met twee laatste doorbraakkolken; rechtsaf en doorrijden onder
grote weg door; bij rotonde rechtsaf; en bij de daarop volgende rotonde linksaf richting IJssel; zoveel
mogelijk langs IJssel naar het noorden fietsen tot de
grote brug over de rivier (zie kaartje); brug oversteken om weer bij het station van Kampen te komen.

Opmerkingen en aanvullingen:
frank.berendse@wur.nl
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