
67. Door bos en uiterwaard naar Doesburg 
 
27 maart 2013 
Na een stevig ontbijt in Haarlo op zoek naar de route. We zijn gisteren van de route 
afgeweken voor een slaapplek. Nu moeten we dus de aansluiting weer vinden. We kiezen 
er voor om rechtstreeks naar het aansluitpunt te fietsen. Door Haarlo naar Borculo en 
dan richting Barchem. Een mooi dorpje dat bij de gemeente Lochem hoort. Een 
prachtige landelijke weg brengt ons bij knooppunt 55 waar onze LF-route verder gaat. 
Wederom een fabelachtige omgeving. Vijfentwintig kilometer bospad. Vele vogelsoorten 
vergezellen ons en zingen hun hoogste lied, een eekhoorntje dat verbaasd opkijkt, een 
verdwaalde haas, schapen, koeien, een ezel, een vlucht ganzen en een 
hondenuitlaatservice met een hele roedel honden. Op een enkele passant na zien we 
alleen maar dieren en bos. Het is heerlijk fietsen. Sommige bomen en struiken laten 
voorzichtig hun eerste knoppen zien. Zou de lente dan toch in aantocht zijn? Zo voelt 
het wel. Anders dan de afgelopen drie weken is het veel minder koud. De wind is 
weliswaar krachtig maar grotendeels in de rug. En het zonnetje schijnt! Op de open 
plekken in het bos is de zon zelfs aangenaam warm. 

 
In Vorden, onze eerste stopplek. Bij lunchroom De Rotonde gaan we naar binnen voor 
een lekker soepje. En Laurens kiest natuurlijk voor warme apfelstrudel met ijs. We 
zitten lekker bij een kachel en worden weer heerlijk opgewarmd. Buikjes vol, ledematen 
warm en weer verder. 
 



Na Vorden plotseling een drastische verandering van landschap. Bos maakt plaats voor 
de uiterwaarden van de IJssel. Eindeloos uitzicht met hier en daar gezellige rijtjes 
knotwilgen. Wat hou ik ook van dit puur Nederlandse landschap. Wel is het hier meteen 
flink wat graden kouder. De grillige loop van de IJssel zorgt er voor dat we nu weer 
regelmatig de wind tegen hebben. Ik was heel snel vergeten hoe dat voelde… 

 
Door het heerlijk weer vanmorgen zijn we echter veel verder gekomen dan verwacht. Op 
de dijk moeten we regelmatig door poortjes met veeroosters die gelukkig iets breder 
zijn dan langs de kust. De fiets past er net doorheen. In de verte zien we de toren van 
Doesburg al liggen. Het lijkt dichtbij maar voor we daar zijn moeten we nog eerst die 
enorme lus van de IJssel maken die recht tegen de wind in gaat. 
 
Gelukkig zijn we weer snel ‘de hoek om’ zodat het weer voor de wind gaat. Als we in 
Doesburg zijn moeten we eerst op zoek naar een bed. Maar niet voordat we een rondje 
door dit prachtige Hanzestadje zijn gefietst. Bouwwerken uit de zestiende tot 
achttiende eeuw. Wat werd er toen mooi gebouwd. Waar zijn die architecten gebleven? 
Adembenemend mooi! Als we door een van deze oude straatjes fietsen valt ons oog op 
een oergezellig klein huisje. Mooi geveltje, leuke kleine raampjes en een uithangbordje 
zoals in de Bokkenrijders. Met daarop: B&B! We hebben ons plekje gevonden. En zoals 
bijna alle slaapplekjes van de laatste drie weken, het past! 
We voelen ons meteen thuis in dit knus ingerichte kleine pensionnetje. We hebben zelfs 
weer een eigen kacheltje. Hoogste tijd voor een kachel thuis! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

En nu zijn we net terug van een wandelingetje door het wonderschone Doesburg. Ons 
kacheltje brand heerlijk maar de vermoeidheid slaat ook toe. Veel kilometers gefietst 
vandaag met een wandeling in de avondlucht er achteraan en dan is de energie 
schijnbaar op. Tijd voor ons wiegje. 
 
 
 
 

 
Prachtig Doesburg 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
De buitenlucht doet me goed en zorgt 
voor een regelmatig ritme. Mijn spieren 
beginnen nu wel wat na te laten, maar ach, 
het is nog maar drie dagen. 
 
Truste, 
Marlies 
 
 

 
 
 
Ons gezellige pensionnetje! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Met zo’n 
prachtig 
serviesje smaakt 
ieder ontbijt 
geweldig! 


