Hazepad wandeling| De Ossenwaard
Welkom in de Ossenwaard. Geniet van
de vergezichten op IJssel en de stad
Deventer. En geniet vooral van de natuur
en de betrekkelijke rust zo dichtbij de stad.
Het IJssel-uiterwaardengebied is altijd
bijzonder, immers het water komt en gaat
en laat haar sporen na. Wie hier ook sporen
achterlaat is de bever, kijk maar om u heen.
Ongetwijfeld komt u afgeknaagde takken
tegen en andere aanwijzingen van zijn
aanwezigheid. De Hazepadroute
Ossenwaard biedt een afwisselend beeld
van de veerkracht van de natuur in de
uiterwaarden. Veel plezier!
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Start route
Worp 2, 7419 AD Deventer
(nabij IJsselhotel)
Routebeschrijving via Google maps.
Parkeren
Parkeren is mogelijk op de Worp
(Melksterweide = gratis, langs de laan
geldt er betaald parkeren.
Openbaar vervoer
Zie www.9292ov.nl of bel (0900) 9292.

Printen
Wilt u deze route printen, kies dan bij
Adobe acrobat > printen > meerdere >
4 pagina’s per vel.

Let op!
Deze route werkt het beste op uw
smartphone in Acrobat Reader of ibooks.
Gebruik de knop [ROUTEKAART] om naar
de routekaart te gaan.
ROUTEK A ART
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Horeca/rustpunten bij wandelroute
IJsselhotel
Worp 2, Deventer
T 0570-667080
www.ijsselhotel.nl
Open: dagelijks 7.00-01.00
In het centrum van Deventer is er uiteraard een groot aantal horecagelegenheden, eenvoudig te bereiken via een
overtocht met het pontje over de IJssel.
Vaartijden
ma-vr 8.00-23.00 uur, za 9.30-23.00 uur,
zo en feestdagen 11.00-23.00 uur).
In de zonnige late lente/zomermaanden is
het IJsselterras langs de Welle geopend
(overzijde van de IJssel/Deventer kant)
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Om dit gebied te kunnen bezoeken is
een gemarkeerde wandelroute uitgezet,
Hazepad Wandeling de Ossenwaard.
De bewegwijzerde wandelroute start
vlakbij de aankomst van het pontje aan de
Worpzijde van Deventer.
Hier vindt u een informatiepaneel over de
wandeling. Vanaf dit informatiepaneel
volgt u de routepaaltjes van de
betreffende wandeling.
De route is ± 6 kilometer lang en is in
ongeveer 1½ uur te lopen.
Op de routekaart vindt u paarse letters
die corresponderen met informatie in de
tekst. Tik op de paarste letters om naar de
informatie te gaan.
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Tik op de paarse letters
in de kaart voor meer
informatie.

BRT Achtergrondkaart © Kadaster/OpenStreetMap (CC-BY-SA 4.0).
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Hazepad Wandeling de Ossenwaard
Dit natuurrijke uiterwaarden gebied had
vroeger een puur agrarische bestemming.
Door nieuwe inzichten in de natuurontwikkeling langs de grote rivieren
Nieuwe is de Ossenwaard vanaf 1993
veranderd in een natuurgebied. Het
beheer in de Ossenwaard was er tot voor
kort op gericht om meer variatie op het
gebied van flora en fauna te verkrijgen.
Mede daarom werden er tussen 1993 tot
medio 2013 Galloways en Konikpaarden
ingezet. Veel mensen kunnen zich dat nog
wel herinneren, die prachtige zwarte
koeien en prachtige wilde paarden.

FOTO: BRAM DE JONG
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Dit natuurontwikkelingsproject in de
Ossenwaard wierp al binnen een paar jaar
zijn vruchten af.
Vanwege Ruimte voor de Rivier is de
Ossenwaard (en ook Bolwerksplas) in
2014/2015 volledig op de schop gegaan.
Nieuwe hanken (water inhammen) zijn gegraven en de rivier heeft meer mogelijkheid gekregen zich te verbreden direct na
de flessenhals van de binnenstad. De
Ossenwaard is na de herinrichting door
Ruimte voor de Rivier weer een prachtig
natuurgebied geworden. Lang leve de natuur en haar kracht! Omdat het gebied
heel anders moest worden ingericht om

FOTO: BRAM DE JONG
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de rivier meer ruimte te geven konden de
Koninikpaarden en Galloways niet terugkeren. Dit grotendeels wilde ras, staat ’s
zomers en ’s winters buiten en heeft daarom veel ruimte nodig, ook om bij hoog
water voldoende hoge delen op te kunnen zoeken.
De vegetatie moet nu korter blijven dan
voorheen om bij hoogwater een vlotte
doorstroom te kunnen garanderen.
Rijkswaterstaat heeft hiervoor eisen opgesteld. Ruigere delen met meidoorns,
wilgjes en hogere planten mogen er plaatselijk nog wel zijn, maar wel minder uitbundig dan we de in de jaren ervoor ge-

FOTO: GERARD DE VRIES
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wend waren. Om de boel constant kort te
kunnen houden worden er in het weideén groeiseizoen door boer Berrie Klein
Swormink roodbonte koeien in de uiterwaarden geplaatst. MRIJ koeien, oftewel
Maas – Rijn en IJsselkoeien.
De naam zegt het al,
deze koeien komen
van oudsher voor
langs de rivieren.
Zij zorgen er nu
met elkaar voor
dat de vegetatie
kort gehouden
wordt. Naast de begrazing worden jaarlijks
in het najaar delen van het
terrein bijgemaaid, zodat de uiterwaarden
mooi kort de winter in gaan.
Vanwege het voorkomen van bijzondere
vogels, zoals de kwartelkoning en de
porseleinhoen, wordt jaarlijks in het
broedseizoen een gedeelte van het
gebied afgesloten. Zo hebben de vogels
lekker de tijd en de rust om hun eieren uit
ROUTEK A ART
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te broeden en hun broedsel op te voeden.
Gun ze die rust! Lees hier meer over in
Boer Berrie en zijn brandrode koeien.

FOTO: BRAM DE JONG

A Worpplantsoen

Het Worpplantsoen is één van de oudste openbare wandelplaatsen van Nederland. In 1699 werd het gebied beplant
met linden, die langs rechte lanen werden
neergezet. In 1813 vernietigden de Fransen alle linden, die toen meer dan een
eeuw oud waren, om een beter schootveld te hebben op Deventer. In 1815 is het
park opnieuw aangelegd, maar toen met
hoofdzakelijk slingerende paden. Het is
het enige openbare stadspark in de vroeROUTEK A ART
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ge landschapsstijl dat nog bestaat. Het
oorspronkelijke lanenpatroon is niet meer
gewijzigd, het park is ingericht naar het
oorspronkelijke ontwerp van architect Albertus van Leusen. De Lindelaan vormde
de verbinding met de binnenstad van Deventer via de Schipbrug. In 1865 werd ‘het
Wapen van Deventer’ gebouwd aan de
Lindelaan, dit bouwwerk staat er nog
steeds, naast de veerpont, nu is hier Het
IJsselhotel gevestigd. Het bijzondere aan
dit park is de ligging aan de uiterwaarden.
Het staat (bijna) jaarlijks onder water.
De parkaanleg is rond 2005-2006 gerenoveerd. Het geheel vormt nu een beschermd stadsgezicht.

De IJssel
De rivier de IJssel is een aftakking van de
Rijn. Zij takt bij Westervoort ten oosten
van Arnhem af van de Rijn en stroomt in
noordoostelijke en later in noordelijke
richting naar het Ketelmeer, respectievelijk het IJsselmeer. De lengte van de IJssel
is ongeveer 125 km.
ROUTEK A ART
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FOTO: BRAM DE JONG

De loop van de rivier volgt de vallei tussen
de Veluwe in het westen en de Sallandse
Heuvelrug in het oosten, die het IJsseldal
genoemd wordt. De voornaamste plaatsen aan de IJssel zijn Zutphen, Deventer
en Kampen. Strikt genomen ligt Zwolle
niet aan de IJssel (maar aan het Zwarte
Water), maar wordt doorgaans toch als
IJsselstad gezien. Historische stadjes aan
de IJssel zijn ook Doesburg, Hattem en
Hasselt.
De IJssel is tussen 1000 en 2000 jaar
geleden ontstaan. Hierover bestaat enige
discussie, want recent onderzoek zou
uitwijzen dat de rivier pas tussen
ROUTEK A ART
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omstreeks 600 en 950 na Christus is
ontstaan. Hoe dan ook, de IJssel is dus
een betrekkelijk jonge rivier, maar volgt
een al veel langer bestaand dal tussen
Veluwe en Salland. Een oude naam van de
IJssel is “Isala”, wat net als de streek
“Salland” is afgeleid van de Salische
Franken of Saliërs. Dit was een belangrijk
stammenverbond van Germanen in het
IJsseldal en Salland, dat zich in reactie op
de macht van het Romeinse Rijk gevormd
had. De naam Isala/IJssel zou ook
refereren aan het Latijnse woord voor
‘stroom’.

FOTO: BRAM DE JONG
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Reeds in de vroegste middeleeuwen kwamen de steden Zutphen, Deventer en
Zwolle, dankzij hun ligging nabij de IJssel
tot grote bloei, al ruim voor het jaar 1000.
Met de toetreding van dertien Nederlandse steden tot de Hanze in de 15e eeuw,
werd de IJssel een belangrijke handelsroute. Om de scheepvaart richting de IJssel te waarborgen, is de huidige geul
kunstmatig verdiept dankzij strekdammen
(kribben).
B De Ossenwaard

De route in de Ossenwaard loopt door
een ooibos, een bos dat gedijt bij
regelmatige overstromingen. Hier betreft
het een zachthoutooibos, voornamelijk
bestaande uit verschillende soorten
wilgen. Zo’n bos wordt ook wel een
wilgenvloedbos genoemd; in de
Biesbosch vallen die bossen dagelijks
droog bij eb en lopen ze onder bij vloed.
Dat is hier natuurlijk niet het geval. Hier is
het geen dagelijks maar een jaarlijks
proces. De wilgen zijn hier spontaan
ROUTEK A ART
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tevoorschijn gekomen. In de uiterwaarden
langs de IJssel werden ze vroeger ook
geteeld op zogenaamde wilgengrienden.
Van het wilgenhout werden tenen voor
manden en dijkbeschoeiingen en stelen
voor gereedschap gemaakt. Er zijn niet
veel bossen waar u naar schelpen kunt
zoeken. Maar in een zachthoutooibos kan
dat wel. Aan de oevers bij de bruggetjes
zijn vaak zoetwatermosselen te vinden.
Een bijzondere soort is de zwanenmossel.

Die is van levensbelang voor de
bittervoorntjes die hier rondzwemmen.
Met hun staartvin zorgen de mannetjes
voor een lichte stroming, waardoor de
ROUTEK A ART
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mossel zich opent omdat hij voedselrijk
water vermoedt. Vervolgens legt het
vrouwtje haar eitjes in de schelp. Die
vormen een mooie beschutting voor de
larven van de bittervoorn. De mosselen
profiteren ook van de bittervoorn. De
larfjes van de mossel leven namelijk een
paar weken als parasiet op de kieuwen en
vinnen van de bittervoorn!

VIRIDIFLAVUS / CC BY-SA 3.0)

Sinds 2015 leven in dit gebied ook bevers.
De kans dat u die op uw wandeling
tegenkomt is niet erg groot, maar
gelukkig laat hij wel sporen na. Het best
zichtbaar zijn afgeknaagde takken en
boompjes langs het pad of langs het
water. Daarnaast ziet u in het zand langs
het water regelmatig langgerekte
ROUTEK A ART

16

Hazepad wandeling | De Ossenwaard
treksporen van boven naar de beneden.
De bever sleept zijn takkenmaaltje uit de
bosjes naar het water. Hij verorbert de
schors van de wilgentakken bij voorkeur in
het water. Er zijn in het gebied ook enkele
goed verstopte beverburchten te vinden.
Dat duidt er niet per se op dat er hier
meer families naast elkaar leven. De
ideale beverburcht heeft namelijk een
ingang onder water en behalve een natte
kamer zeker ook een droge nestkamer.

FOTO: ROB HENDRIKS

Bij de sterk wisselende waterstanden kan
de ingang boven water of de nestkamer
onder water komen te liggen. De bevers
moeten hun burcht dus nogal eens
herbouwen op een andere plek.
ROUTEK A ART
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C De Spoorbrug

In 1865 reed de eerste trein door
Deventer, van en naar Zutphen. Een jaar
later werd deze lijn naar Zwolle doorgetrokken. Om de spoorlijn in de richting
van Apeldoorn aan te leggen werd tussen
1884-1887 ten noorden van de stad een
spoorbrug aangelegd met enkel spoor.
De brug kostte maar liefst fl. 397.196,(€ 180.239,-). De spoorbrug kon tot de
Tweede Wereldoorlog (1940-1945) worden gebruikt door het wegverkeer. Wanneer er een trein aankwam, werd de weg
van tevoren afgesloten. In een poging de
inval van de Duitsers te keren werden in
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mei 1940 vele bruggen opgeblazen, waaronder de spoorbrug bij Deventer.
De Duitsers wisten echter al binnen een
maand de eerste trein te laten rijden over
een noodbrug. Geallieerden hebben vervolgens vele malen geprobeerd deze
noodbrug te bombarderen. Het lukte ze
echter niet om de brug te vernietigen.
Toen de Duitsers zich terugtrokken uit
Deventer, bliezen zij de brug op in april
1945. Na de oorlog bouwde de Engelse
Royal Engineers een nieuwe tijdelijke
brug, maar deze is uiteindelijk blijven liggen tot 1982, daarna werd de nieuwe
brug gebouwd.
D Stadsland

Stadsland is een akkerweidegebied,
waar voornamelijk graan, bieten en maïs
wordt verbouwd. De naam kent zijn
oorsprong in het feit dat de stadsboeren
hier hun land hadden om producten te
verbouwen voor verkoop of eigen
gebruik. Sinds de aanpassing van de
winterdijk vinden er geen overstromingen
ROUTEK A ART
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meer plaats in het stadsland, waardoor de
akkers nu zeer geschikt zijn voor akkerbouw. Op Stadsland werd vroeger alle
stadsmest (dieren én mensenmest) en
veegafval vanaf de stad gegooid. Hierop
groeide weer voedsel voor mens. Een
mooie kringloop. Zie hier de informatieve
animatie: Shit! Archeologie in het
IJssellandschap.

Op enkele plekken vinden we uitgegroeide meidoorns, deze waren onderdeel van
de oude meidoornhagen. Deze hagen
dienden als akkerafscheiding en om de
stroomsnelheid tijdens overstromingen te
breken. Door het breken van de stroming
ROUTEK A ART
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kwam er vruchtbare klei op de bodem te
liggen, waarin na afloop van de overstroming producten verbouwd konden worden.
Geef niet als dank voor het aangenaam
verpozen…..
De Ossenwaard ligt dicht tegen de stad
aan en langs de IJssel waar veel recreatie
plaats vindt. Bezoekers genieten heerlijk
langs de IJssel en in de natuur. Dat is natuurlijk prima binnen de geldende regels
maar neem alsjeblieft uw meegebrachte
spullen ook weer mee naar huis. Vooral
langs de IJssel is er heel veel zwerfafval.
Harstikke zonde natuurlijk want het ziet
er niet alleen lelijk uit en daarom vervelend voor volgende bezoekers maar bovenal is het harstikke slecht voor de natuur en de dieren die er wonen. www.
worpwegwerpvrij.nl is een super vrijwilligersclub met voornamelijk bewoners van
De Worp, die vrijwillig allerlei afval uit o.a.
De Ossenwaard halen. Dat zou toch niet
nodig moeten zijn!
ROUTEK A ART
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Het broedseizoen start in maart. Dat
betekent dat een aantal gebieden wordt
afgesloten. Hou hier svp rekening mee. En
ten alle tijden geldt: honden aan de lijn!
Uw hond is natuurlijk de allerliefste maar
door zijn aanwezigheid en geur raken de
dieren die in de natuur wonen van slag.
Vooral als uw hond ook nog rond rent zijn
broedende vogels en bijvoorbeeld de
bevers snel verstoord.

Recreatiekaart
Er is een recreatiekaart IJsseloevers
ontworpen toen Ruimte voor de Rivier net
afgerond was. Hier kunt u zien waar en
wanneer u breed gebied langs de IJssel bij
Deventer wel/niet kunt bezoeken.
Download de kaart.
Daarnaast heeft de gemeente recenter
een kaart ontwikkeld voor het Natuurpark
IJsseluiterwaarden, het gebied langs de
IJssel grenzend aan de stad waar heel
veel gerecreëerd wordt.
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Haereweg 4, 8121 PJ Olst
www.ijssellandschap.nl

ONT WERP: SMAR TMOBILETO UR .N L

Ontdek het IJssellandschap!
IJssellandschap beheert, ontwikkelt en
beschermt 4300 hectare natuur- en
cultuurgrond rond Deventer. Dit doen wij met
hart voor het verleden, oor voor het heden en
oog op de toekomst. Zodat inwoners
van stad en land er heerlijk kunnen blijven
wonen, werken en recreëren. Benieuwd hoe
IJssellandschap 750 jaar (!) geleden is
ontstaan? Zie onze animatie:

