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Wandeling Wehlse Broeklanden 2017    
 

Wandeling 
 

Wandeltijd:  Circa 1,5 uur, 4km (met uitleg: 90 minuten tot max. 120 minuten looptijd) 
Startlocatie: Start Pitch&Putt aan de Liemersweg. 
Route:  

 Pitch&Putt terrein verlaten via hoofdingang. 

 Liemersweg oversteken, aan overzijde langs de rechter oever van de Wehlse 
Beek lopen. Blauwe pijl volgen (let bij oversteken op snel rijdend verkeer!). 

 Bij het bosje aan de Wehlse Beek doorsteken naar de Belderweg. De blauwe 
pijlen volgen. Op de Belderweg (landweggetje) linksaf slaan.  

 Aan eind van de Belderweg rechtsaf en voorzichtig een stuk langs de 
Barlhammerweg lopen. Liefst links houden op de weg (druk autoverkeer). 

 Aan het einde dichte houtsingel linksaf. Bordje: landgoed Keppel. Hier langs de 
sloot lopen richting Oude-IJssel dijk. 

 Op de dijk langs de rivier een stuk naar links lopen. Uitleg motte en boerderij.  

 Terug richting Doetinchem over de dijk. 

 Na parkeerplaats rechtsaf de verharde weg volgen. 

 Men passeert boerderij Ter Essent. Steek de Barlhammerweg over en neem het 
voetpad richting Liemersweg (aan andere zijde van sloot) 

 Oversteken Liemersweg en rechtdoor op fietspad richting Huet. 

 Bij splitsing fietspad rechtsaf richting Wehl, loopt over in het Vogelstraatje. 

 Loop bij de eerste smalle slootovergang links ‘t Knapperslag op. 

 Over het ‘t Knapperslag naar de Pitch&Puttbaan teruglopen. 
 

De Wehlse Beek 
Tot 1816 een grensbeek tussen Pruisen (Wehl) en Nederland. Wehl was een enclave van het 
hertogdom Kleef en tot 1816 van het koninkrijk  Pruisen. De Ulanen bewaakten in de Pruisische tijd 
de grens. Zij reden met z’n tweeën te paard aan de Doetinchemse kant. Met een licht kuras 
(borstschild) en bewapend met een lichte lans en sabel. De Liemersweg bestond toen nog niet. Wel 
de belangrijke weg tussen Laag-Keppel en Wehl.  
De ruilverkaveling De Bevermeer (1965 tot 1975) heeft er voor gezorgd dat de beek van een kleine 
sloot breder, rechter en dieper werd. De natuur kwam er met deze ruilverkaveling zeer karig van af. 
In de Wehlse Beek kan men snoeken, modderkruipers en bermpjes ontdekken. De waterkwaliteit is 
redelijk. Soms te veel landbouwwater. 
 

Havezate Broekhuizen   
’s Winters kan men prachtig de kerktoren van de Martinuskerk in Wehl zien. In dezelfde richting ligt 
als een wit gebouw de voormalige havezate Broekhuizen. Rond 1380 woonde er Steven van 
Broikhusen, familie van Broekhuysen van de Barlham. De gracht was achtvormig. Op de kleinste 
cirkel,de hoofdburcht, stond de donjon, verdedigingstoren. De voorburcht met zijn stallen stond op 
de grote cirkel. Na 1735 is de donjon verdwenen. Er kwam een landhuis met de status havezate; “ik 
heb een stenen huis”. Cornelis Steengracht kocht dit leengoed, Heerlijkheid Wehl, in 1765 van 
Pruisen. De havezate ging bij een erfenis over op het gravengeslacht Van der Goltz. Dit geslacht erfde 
ook kasteel Slangenburg. In 1860 werd er op de oude fundamenten van Broekhuizen de huidige villa 
gebouwd. 
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KemperKip 
Aan de Wehlse kant van de beek was een aantal jaar geleden een nog een koeienboer gevestigd.  
De grond is verkocht aan Herman Kemper. Hij wil op dit gebied van 30 hectare 13 stallen voor 
loslopende  biologische slachtkippen bouwen. Totaal komen hier straks ruim 50.000 kippen.  
 

De Belderweg 
De Belderweg loopt dwars door De Huet over de rode fietsroute vanaf de spoorlijn langs de grote 
vijvers naar de kinderboerderij Kokiezier en stak de toen nog niet bestaande Liemersweg over. Daar 
is het nu een onverharde weg en buigt af naar de Barlhammerweg bij een driehoekig bosje.              
De vrachtauto’s met vuilnis reden zo een rondje. Ze kwamen via de Barlhammerweg en een nu 
weggehaald straatje langs de oude meidoornhaag van de Uitlaat terug op de Belderweg. Op de plaats 
van de Belder of vuilnisbelt ligt nu de pitch & puttbaan. De Wehlse Beek is hier verlegd en de 
gestorte grond is over het land in de richting van Wehl verspreid. 
 

Boerderij Barlham 
Helaas zien we deze boerderij niet aan de voorkant. Het is een merkwaardige T-boerderij, met het 
woongedeelte dat haaks op de stal staat. Hier is dit stuk erg kort. De twee achter elkaar liggende 
oorspronkelijke koeienstallen lopen weer evenwijdig met het woongedeelte. Destijds kon men nog 
geen grote overkappingen maken.  
Nu is er een moderne loopstal met een grote mestsilo. Deze boerderij valt onder de stichting 
Landgoed Keppel (zie het bordje begin van de sloot richting Oude-IJssel dijk). Men zegt dat er 
bouwmateriaal gehaald is uit de ruïne van havezate Barlham. 
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Havezate Barlham 
 

   
 
Omstreeks 1100 aangelegd als een motte-and-bailey-kasteel. De Barlham is de enige in zijn soort hier 
in Nederland. Een motte is een kunstmatige heuvel.  Mooie voorbeelden zijn de motte Montferland 
en de burchtheuvel in Leiden. Op de motte stond de houten verdedigingstoren, die bij onraad, 
plundering of oorlog snel opgericht kon worden en waar de bevolking in dit gebied haar heil zocht. 
Barlham heeft een achtvormige gracht. De hoofdburcht lag op de kleinste cirkel, met de 
verdedigingstoren, later ook van steen, op de kunstmatige heuvel. En op de voorburcht stond de 
boerderij, met smederij en “ kazerne”. Zelfvoorzienend!  
Zowel de motte als de voorburcht waren omringd door een sloot of gracht en een palissade. 
 
Blijkbaar was de vroegere Oude-IJssel, nog niet rechtgetrokken, een belangrijke grensrivier. 
 Aan de westzijde hiervan lagen vele meestal verdwenen kastelen en havezaten. Vaak op zicht of 
roep- afstand van elkaar en altijd waar een kleinere beek in de Oude IJssel mondde. Was dit ooit de 
noordelijkste grens van het Romeinse Rijk rond het jaar 9, toen de Romeinen doordrongen tot aan de 
Elbe? Verviel deze grenspost en bouwde een zekere Berle de versterking weer op en ging hij hier 
wonen ? -Hem/-ham/-huis…Berlehem werd Barlham ? 
Later kwam op de motte een boerderij. Tekening van Jan de Beijer van 1743. De havezate is in het 
bezit geweest tot het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568 tot 1648) van de monniken van 
klooster Bethlehem bij Gaanderen. Zij bezaten het recht om de pastoor van de toenmalige R.K. kerk 
Catharina in Doetinchem te benoemen.  
Nu is er niets meer van over van de havezate. Op een heuvel van nauwelijks twee meter boven het 
maaiveld zie je de hoofdburcht en op de voorburcht een stalen skelet van een schuur. Deze zijn niet 
toegankelijk, want toen men de grachten wilde herstellen om zo de motte meer aanzien geven, werd 
er vorig jaar asbest in de gracht gevonden! 
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Om de Stad Doetinchem lag tot in de dertiger jaren (1930) Ambt Doetinchem. De namen van de 
buurtschappen van ambt Doetinchem kan men nog vinden op de begraafplaats aan de 
Varsseveldseweg, zoals Barlham, Dichteren en de Huet. 
 

 
 

Oude IJssel  en de poelen 
De Oude IJssel is in de Tweede Wereldoorlog weer vergraven. Het project heette toen DUW:dienst 
uitvoerende werken. De Oude-IJssel is zo’n tien jaar geleden met Europees geld uitgebaggerd en 
beter bevaarbaar gemaakt. Deze rivier is ingericht als een natte ecologische verbindingszone. Vissen 
en watervogels moeten van deze route ongestoord gebruik kunnen maken. Op sommige plekken 
moeten er ook dassen langs kunnen trekken. Richting Doetinchem is er voor de natuur een grote 
poel gegraven,  bijna tegen de Wijnbergse Loopgraaf. Richting Wehl liggen nog een aantal kleine 
poelen. Dit zijn wielen, die ooit zijn ontstaan door dijkdoorbraken,of anders behoorden ze tot een 
oude loop van de rivier. Nu natuurgebied. 
 
 Vergeet niet dat in de bedding van de Oude-IJssel en IJssel ooit de breed meanderende Rijn 
noordwaarts heeft gestroomd richting  nu Zwolle in een warmere periode tussen ijstijden, het 
eemien. Voor het eemien was de ijstijd saalien. Toen zijn door gletschers en ijslobben de heuvels van 
Montferland gevormd. 
In oostelijke richting net over de weg Doetinchem-Doesburg liggen de rivierduinen, die in  laatste 
ijstijd hier zijn opgestoven met westelijke wind. Men noemt deze periode het weichselien. Hier lag 
toen geen ijsdek. De wind verplaatste het zand van Montferland en uit de bevroren, droge 
rivierbeddingen hoofdzakelijk oostwaarts. 
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Boerderij Ter Essent 
Herenboerderij. Behoorde in 1830 tot de drie beste huizen van het Ambt Doetinchem. Omschreven 
als “een ruim en sterk huis met twee verdiepingen. Vroeger tot een buitenverblijf aangelegd doch 
tegenwoordig als boerenwoning verpacht“. Rond 1800 gebouwd in neoclassicistische stijl. Voorgevel 
op het noordwesten gericht. Vier delen van dit huis zijn opvallend:  

1. Woonhuis  met boven twee “dichte” ramen en deur in het midden 
2. Aan de linkerzijde een aanbouw, het “gerechtshof“ 
3. Stalgedeelte dat haaks op het woongedeelte staat;  T-huis 
4. Aan de rechterzijde het aangebouwde woongedeelte met plat dak. 

Betekent Ter Essent zoveel als aan de es? Ging hier het droge land over in de weidegronden van de 
Oude IJssel?  
 

De Uitloop 
Dit is de naam van het losloopveld voor honden. Na 2010 aangelegd als onderdeel van  het 
compensatieplan voor het A18 bedrijventerrein. Tussen Wehl en Doetinchem is 90 ha natuur- en 
recreatiegrond gepland, waarvan er iets meer dan 40 hectare is  verwezenlijkt. 
 

‘t Knapperslag 
In 2013 heeft de stichting Buur maakt Natuur d.m.v. crowdfunding een begin gemaakt met de 
aankoop het terrein. De eerste poelen en de houtwal zijn toen aangelegd en aangeplant. Meer dan 
een halve hectare is nu daadwerkelijk aangekocht. De natuur begint zich hier thuis te voelen. 
 
Tekst: Herman Nijhof  26 september 2017  -  www.buurmaaktnatuur.nl 

 
 


