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Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 137, juni 2019

Alle correspondentie: Postbus 1, 6980 AA  Doesburg - of E-mail: info@deroodetooren.nl

Stad en Ambt Doesborgh: historische vereniging voor Doesburg, Angerlo, Bingerden, Giesbeek, Lathum,

Bahr, Bevermeer, Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik

Excursie op zaterdag 22 juni, vertrek 13.00 uur

De HeiDenHoekse VloeD en Het

BoelekeerlspaD Bij Halle/ZelHem
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Excursie op zaterdag 22 juni, vertrek 13.00 uur

De HeiDenHoekse VloeD en Het

BoelekeerlspaD Bij Halle/ZelHem

onder leiding van Janny en Tonnie Klein Lebbink te Halle

Janny en Tonnie Klein Lebbink nemen ons deze middag mee naar een zeer bij-
zonder ‘nieuw’ natuurgebied in het buitengebied tussen Halle en Zelhem. In dit
buitengewoon fraaie deel van de Achterhoek kan men genieten van zowel oude
als nieuwe natuur. De excursie gaat o.a. langs blauwgraslandjes, waterpoelen,
landerijen, oude en nieuwe natuur. De route voert door kleinschalig bos, langs
weilanden en enkele singels en houtwallen. 
De Heidenhoekse Vloed is een fraai natuurontwikkelingsgebied waar de natuur
zijn gang mag gaan. Door het afgraven van de bovenste vruchtbare laag kwam
het leemhoudende zand weer aan de oppervlakte. Het resultaat van deze ver-
schraling werd al snel zichtbaar; al na een jaar groeiden er weer een aantal
‘verdwenen’ plantjes. O.a. het teer guichelheil, een plantje dat rond 1850 voor het
laatst in de Achterhoek werd waargenomen, en diverse orchideën. Het gebied is
ook erg rijk aan broedvogels.
In de diverse poelen in dit gebied leven kikkers, padden en zelfs de boomkikker.
Dit gifgroene diertje was bijna verdwenen uit de Achterhoek. Als je op een mooie
voorzomeravond hier op een bankje gaat zitten, kun je vrijwel zeker genieten van
een boomkikkerconcert. Bijna aan het eind van de route kom je langs de Halsche
Vloed. In de plas- en draszone mag het water hier buiten de oevers treden. De
beekbedding is verhoogd, waardoor het water minder snel wordt afgevoerd. Zo
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is een grote verscheidenheid aan vochtminnende planten ontstaan, zoals klokjes-
gentiaan en zwanenbloem.
Het belooft een bijzondere excursie te worden, we kunnen ongetwijfeld genieten
van de in deze tijd van het jaar uitbundige natuur in dit gebied. 

Excursie (bij voldoende deelname) op zaterdag 22 juni a.s., 
vertrek met eigen vervoer (carpooling) om 13.00 uur vanaf
parkeerplaats ‘De Bleek’ aan de Koepoortwal te Doesburg.

De HeiDenHoekse VloeD en Het

BoelekeerlspaD Bij Halle/ZelHem
onder leiding van Janny en Tonnie Klein Lebbink te Halle

Deelname voor leden is gratis, introducees en niet-leden Euro 5,00 p.p.;
dit is inclusief koffie of thee na afloop.

Opgave voor 21 juni: tijdens openingsuren museum 0313-474265,
of per email museum@deroodetooren.nl.

Gevlekte orchis Teer guichelheil Gewone brunel
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Nieuwe expositie in Streekmuseum De Roode Tooren:

HessenWeGen en kiepkerels in De aCHterHoek

het handelsverkeer na de Hanzetijd naar en via Doesburg

8 juni 2019 t/m 1 maart 2020
Geopend: dinsdag-vrijdag 11.00-17.00 en zaterdag-zondag 13.00-17.00 uur

Doesburg kende in de 15e en 16e eeuw een belangrijke bloeitijd als lid van
het invloedrijke internationale Hanzeverbond. Ook na deze periode werd het
handelsverkeer in de Achterhoek richting Doesburg o.a. voortgezet door
voerlieden uit Duitsland. Zij trokken met hun zwaar beladen Hessenkarren en
-wagens met handelswaar, vaak met meerdere paarden bespannen, over de
bekende Hessenwegen in onze omgeving. Men ging onder meer via
Doesburg over de Veluwe, via Harderwijk en de Zuiderzee, naar Amsterdam.
Op emkele plaatsen vinden we nog de zgn. Hessenherbergen en andere
pleisterplaatsen met grote doorrijschuren. Op de expositie worden verschil-
lende aspecten van het Hessenverkeer getoond, zoals de Hessenwagens,
aanspanning, laadvermogen, spoorbreedte en natuurlijk de Hessenvoerman.
Ook de gevolgde routes in de Achterhoek en elders passeren de revue. Aan
het einde van de 18e eeuw liep ook dit handelsverkeer aanzienlijk terug. 
Door minder goede economische omstandigheden aan het eind van de 18e en
begin van 19e eeuw zochten echter veel keuterboeren en ambachtslieden uit
Westfalen hun geluk in ons land en dus ook in de Achterhoek en in Doesburg



5

en omgeving. Zij kwamen onder meer als Kiepkerel, een soort marskramer,
met handelswaar in een kiepe op de rug (een grote mand) langs steden,
dorpen en boerderijen op het platteland. Zij brachten naast nuttige producten
zoals o.a. huishoudelijke artikelen, linnen en aardewerk, ook het nieuws!

Kiepkerel bij Ellecom. In de verte Doesburg. Aquarel door Derk Jan van Elten, ca. 1778

jaarFolDer 2019 en...  een nieUW liD?

Gelijktijdig met deze uitgave van het Informatiebulletin ontvangt u een
exemplaar van onze seizoenfolder 2019 (met o.a. het jaarprogramma).
Tevens hierbij de nieuwste versie van onze vereningsfolder. Het zou erg fijn
zijn wanneer u met deze folder onze vereniging onder de aandacht wilt bren-
gen van familie, vrienden of kennissen en daarmee hen op te wekken om lid
te worden van Stad en Ambt Doesborgh. Uiteraard ondersteunt men daardoor
ook alle activiteiten van Streekmuseum De Roode Tooren. Indien nodig: We
hebben voldoende extra exemplaren beschikbaar...!
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VrienDen Van De rooDe tooren
De minimum bijdrage per jaar hiervoor is Euro 50,-. Onderstaand onze ’Vrienden’:

-  Warenhuis Staarink Markt 7 Doesburg
-  ARCX Monumentenzorg Bergstraat 41 Doesburg
-  Monumentenvereniging 15 april 1945 Gasthuisstraat 6 Doesburg
-  Doesburgsche Mosterdfabriek Boekholtstraat 22 Doesburg
-  Stadsbierhuys De Waag Koepoortstraat 2 Doesburg
-  Coffee Fresh Westhoff bv Rijksweg 20a Drempt
-  Hubo Bouwmarkt Verhuellweg 1b Doesburg
-  Autorijschool Wim Steintjes Dreef 34 Drempt
-  Glasatelier Jevaba Meipoortstraat 23 Doesburg
-  Restaurant De Liefde Ph. Gastelaarsstraat 5a Doesburg
-  Garage Schel bv De Koppeling 1 Angerlo
-  JRS Bedrijfssupport Rietmaat 36 Doesburg
-  Chinees Restaurant Xiang Man Meipoortstraat 54 Doesburg
-  Café Du Midi Meipoortstraat 1 Doesburg
-  Heel Metaal bv Edisonstraat 28 Doetinchem
-  Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv Zelhemseweg 14 Hummelo
-  Revelman Woonkunst Grutstraat 41-47 Doetinchem
-  Hillenaar Optiek Kerkstraat 21 Doesburg
-  Rootz Hair and Care Kerkstraat 12 Doesburg
-  Opmerkers, marketing en communicatiebureau Edisonstraat 60 Doetinchem
-  Viking Adventure Sports Meipoortstraat 55 Doesburg
-  Robaard Interieurbouw Doormansingel 16 Doesburg
-  Diabola Gildeweg 20 Drempt
-  Etos Doesburg Meipoortstraat 11a Doesburg
-  Hoog&Kamp Makelaars Kerkstraat 31 Doesburg
-  Sonneveld Rijwielen Gasthuisstraat 20 Doesburg
-  Kunstburg Artsupplies Art & Gifts Kerkstraat 19 Doesburg
-  Doesburgkunst.nl Burg. Nahuyssingel 34 Doesburg
-  Zilversmederij Blok Roggestraat 12 Doesburg
-  Te Lindert Notaris Kraakselaan 5a Doesburg
-  J.W.J. Derksen v.o.f. Verhuellweg 29 Doesburg
-  Loc 17 Turfhaven 1 Doesburg
-  Wijnkoperij Van Ditmars Kloosterstraat 15 (Arsenaal) Doesburg
-  Stadshotel Doesburg Contre Escarpe 32 Doesburg
-  Mevrouw Jacqueline Roelofswaard Tellingstraat 2 Drempt
-  Mevrouw Birgit van Veldhuizen Doormansingel 14 Doesburg
-  Schildersbedrijf Henk Teunissen Roomstraat 11a Drempt
-  Technisch Buro Pola Zevenaar bv Hengelder 19 Zevenaar
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BLOK

ZILVERSMID


