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‘Op deze manier kan het niet doorgaan. Als ik straks ‘ajuus’ zeg moet mijn zoon hier verder. 
Het kasteel zal dan nog steeds bestaan.’

             mr. W.J.R. Baron Van Lynden
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Algemeen
Naar aanleiding van de schetsschuit die voor landgoed Keppel is 
georganiseerd is geprobeerd om te komen tot een ‘Verdrag van Keppel’. 
Dit verdrag zou moeten bestaan uit een samenhangend pakket van 
afspraken tussen landgoed en gemeente. Een dergelijk verdrag blijkt 
momenteel echter nog niet haalbaar. Toch is een aantal projecten 
benoemd, waaraan de komende tijd door zowel gemeente, provincie als 
landgoed gewerkt kan worden. Per project of thema zal gekeken moeten 
worden welke andere belanghebbenden betrokken moeten of kunnen 
worden om tot een goed resultaat te komen.

Dorpsstraat Laag-Keppel
Een leefbare Dorpsstraat staat aan de basis van het slagen van veel andere 
projecten in Laag-Keppel. Samen met de provincie Gelderland zal de 
gemeente Bronkhorst zoeken naar mogelijkheden om de verkeershinder 
in de Dorpsstraat tot een minimum te beperken. In navolging daarvan zal 
gekeken worden of en hoe de Dorpsstraat opnieuw ingericht kan worden. 
Bij een eventuele herinrichting zal het historische beeld als inspiratiebron 
dienen, zodat een straat ontstaat die ‘de sfeer van weleer’ uitstraalt. 

Ook het landgoed speelt een rol bij de eventuele herinrichting. Zij heeft 
namelijk een deel van het straatprofiel in eigendom. Bovendien is het 
landgoed van belang als er gezocht wordt naar parkeerruimte voor auto’s 
die nu in de Dorpsstraat geparkeerd worden. Een mogelijke alternatieve 
parkeeroplossing ligt namelijk op grond van het landgoed.

Tegelijkertijd heeft het landgoed ook baat bij een fraaie, verkeersluwe 
Dorpsstraat. Panden die zij in de Dorpsstraat in eigendom heeft zullen in 
waarde stijgen en de verkoop- en verhuurbaarheid zal verbeteren.

Landgoed Keppel | belangrijkste conclusies

Duurzame energie
Landgoed Keppel werkt al aan de bouw van een installatie waarmee 
streekhout kan worden benut om energie te genereren. Met deze 
installatie kunnen kasteel, kinderdagverblijf en een aantal woningen aan 
de Dorpsstraat (nummers 1, 3, 5 en 7) op een duurzame wijze van warmte 
worden voorzien. Bij eventuele herinrichting van de Dorpsstraat kan 
onderzocht worden of meer panden aan de Dorpsstraat aan kunnen worden 
aangesloten op deze installatie.

In de schetsschuit is bovendien het idee ontstaan om duurzame 
energiewinning middels de realisatie van (enkele) windturbines op Landgoed 
Keppel mogelijk te maken. Dit idee kan ook op enthousiasme rekenen van 
de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) en de Gelderse 
Natuur- en Milieufederatie. 
Uit een door de AGEM in het kader van de schetsschuit uitgevoerde 
‘quickscan’ is gebleken dat er op het landgoed daadwerkelijk kansen 
voor windenergie zijn. Op omvangrijke landgoederen als Keppel biedt 
windenergie interessante kansen om inkomsten te genereren voor duurzame 
instandhouding. 

Landgoed Keppel zou graag een verkennend onderzoek naar de plaatsing 
van windturbines op het landgoed starten, al dan niet in samenwerking met 
AGEM en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie.. Helaas kan de gemeente 
Bronckhorst daarvan geen mede-initiatiefnemer zijn. Het gemeentelijke 
beleid biedt daarvoor op dit moment nog onvoldoende ruimte. Het staat het 
landgoed uiteraard vrij om een verkennend onderzoek te starten om zo voor 
te sorteren op een eventuele veranderende situatie binnen de gemeente.

In het kader van het draagvlak is het raadzaam om inzichtelijk te maken hoe 
windturbines op het landgoed bijdragen aan de duurzame instandhouding 
van het landgoed. 
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Voormalige moestuin
De voormalige moestuin van het landgoed heeft, ondanks eerdere 
initiatieven uit de omgeving, nog geen bevredigende invulling. Uit de 
schetsschuit is naar voren gekomen dat er behoefte bestaat aan een 
duidelijk programma van eisen voor de moestuin. De openheid en het 
historische karakter van de plek zijn hiervoor in ieder geval uitgangspunt, 
maar er is ook behoefte aan duidelijkheid over de (maandelijkse) 
pachtkosten. De gemeente Bronckhorst kan desgewenst functioneren als 
klankbord voor het landgoed bij het opstellen van een Programma van 
Eisen voor de moestuin en het zoeken naar een ondernemer. Zo wordt 
voorkomen dat ideeën en wensen van een eventuele exploitant later niet 
mogelijk blijken.

Ten behoeve van de exploitatie van de moestuin is de bouw van een 
werkschuur of kas wenselijk. De mogelijkheden voor de bouw van een 
dergelijke kas of werkschuur worden door de gemeente nader onderzocht. 

Verder wordt het betrekken van het pand ‘Molenzicht’ en het bijbehorende 
perceel bij de moestuin als een kans gezien. Op deze manieren kunnen 
de kansen voor een eventuele ondernemer in de moestuin aanzienlijk 
vergroot worden. Zo zou ‘Molenzicht een horeca-functie kunnen krijgen.
Mocht het niet mogelijk zijn om ‘Molenzicht’ te betrekken bij de moestuin, 
dan kan onderzocht worden of het mogelijk is om de te bouwen 
werkschuur of kas (ten dele) te benutten ten behoeve van kleinschalige 
horeca.

Toeristisch Overstappunt (TOP)
Uit de samenleving is een nadrukkelijke wens geuit om het bestaande 
Toeristische Overstappunt (TOP) te saneren en te voorzien van een grotere 
parkeervoorziening. Het realiseren van een nieuwe TOP met parkeerplaats 
kan worden aangegrepen om de landgoedsfeer van Keppel de Oude IJssel 
over te trekken en een entree met allure te ontwikkelen. 

Aan de te ontwikkelen parkeerplaats moet dan ook een zorgvuldig ontwerp 
ten grondslag liggen waaruit een kwaliteitsimpuls blijkt.

Het landgoed is echter geen voorstander van uitbreiding van de TOP. Het 
fraaie landschap ten zuiden van de Oude IJssel boet volgens het landgoed 
aanmerkelijk aan kwaliteit in door het toevoegen van een parkeerplaats. 
Bovendien is de noodzaak voor een TOP voor landgoed en bewoners van 
Laag-Keppel niet duidelijk. Uiteraard blijft het landgoed, in de geest van het 
doorlopen proces, met gemeente en andere belanghebbenden streven naar 
een win-win pakket.

Als er een nieuwe parkeerplaats wordt gerealiseerd komt de huidige 
parkeerplaats nabij het Toeristisch Overstappunt te vervallen. De kruin van 
de dijk krijgt hier dan weer een groen karakter, al dan niet voorzien van 
landschappelijk vormgegeven zitgelegenheid. Een mobiel verkooppunt voor 
ijs kan hier eveneens een plaats krijgen. 

De gemeente Bronckhorst is bereid te faciliteren bij een eventuele LEADER-
aanvraag ten behoeven van de vernieuwde TOP en parkeervoorziening. 
Voortvloeiend daaruit is zij eveneens bereid een rol op zich te nemen in de 
ontwikkeling en het beheer van de vernieuwde TOP en parkeervoorziening.  
De gemeente spant zich in om een eventuele bestemmingsplanwijziging ten 
behoeve van het realiseren van een parkeervoorziening mogelijk te maken.

Als landgoed Keppel het ontwikkelen van een TOP met parkeervoorziening 
tot maximaal 90 parkeerplaatsen op haar gronden toe staat, dient zij 
gecompenseerd te worden voor de pachtinkomsten die zij hiermee mis 
loopt. Bovendien is het niet aan het landgoed om bij te dragen in de kosten 
voor aanleg, beheer en onderhoud. Onderzocht wordt in hoeverre de 
Stichting Achterhoek Toerisme, als ‘eigenaar’ van de TOP de kosten voor de 
aanleg op zich kan nemen.
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Recreatie
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de boerderij aan de 
Slondeweg 1, ‘Tussen d’Ysselt’, de bestemming van recreatiewoning te 
geven. 
Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om extensieve en 
natuurgerichte recreatieve activiteiten op en rondom (een deel van) de 
voormalige zandwinplas aan de Slondeweg mogelijk te maken. Bij het 
ontwikkelen en uitbaten van ideeën rondom deze zandwinplas zal het 
landgoed een lokale ondernemer benaderen om zo de banden tussen 
landgoed en directe omgeving te versterken. 

Eventuele verblijfsrecreatie op de zandwinplas richt zich op 
natuurliefhebbers en rustzoekers. Daarnaast moet worden voldaan aan de 
reguliere voorwaarden en moet het een aanvulling zijn op het bestaande 
recreatieaanbod. 

Verschillende deelnemers aan de schetsschuit hebben de wens geuit 
voor een duidelijk herkenbare wandelroutestructuur die verschillende 
(rond)wandelingen mogelijk maakt. De verschillende landschappen 
(rivierenlandschap, kasteeleiland en stuifduinen) zijn rondom het landgoed 
goed te beleven en zouden uitgangspunt voor gemarkeerde routes kunnen 
zijn. Het is goed denkbaar dat wandelroutes ten zuiden van de Oude IJssel 
worden uitgevoerd als zogenaamde ‘Klompenpaden’. Voor de ontwikkeling 
hiervan zou het landgoed Stichting Landschapsbeheer Gelderland kunnen 
benaderen. Zij beschikken over ruime ervaring met betrekking tot de 
aanleg van dergelijke paden.

Werkschuur
Landschappelijk gezien is het wenselijk als de huidige locatie van de 
werkschuur een kwaliteitsimpuls krijgt. De werkschuur ligt immers aan 
de rand van de bebouwde kom van Laag-Keppel. Bovendien lopen er 
recreatieve routes langs. Aangezien de werkschuur gevoelig is voor diefstal, 
acht ook het landgoed het wenselijk dat hier iets gebeurt, hoewel het geen 
prioriteit heeft.

Een mogelijkheid om het geheel een impuls te geven is de ontwikkeling van 
een erf met dienstwoning op deze plek. Dit erf zou representatief moeten 
zijn voor het landgoed. Het bouwen van een dienstwoning, waarmee feitelijk 
een wooneenheid aan de gemeente wordt toegevoegd, is politiek gezien 
echter moeilijk haalbaar. De gemeente Bronckhorst is een krimpgemeente 
waar in principe geen wooneenheden aan worden toegevoegd. Mocht 
het landgoed een wooneenheid op een andere locatie ‘inleveren’, dan 
is het bouwen van een dienstwoning op de locatie van de werkschuur 
bespreekbaar.
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Vraagstelling en werkwijze
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Vraagstelling
Landgoed Keppel en het ‘eiland’ in de Oude IJssel waarop het kasteel gelegen 
is, zijn nauw met elkaar verbonden. De duurzame instandhouding van het 
landgoed kan dan ook niet los worden gezien van ontwikkelingen op het 
eiland. De vraag die tijdens de schetsschuit centraal staat is dan ook tweeledig: 
het gaat om zowel duurzame instandhouding van het landgoed als om de 
leefbaarheid van het eiland.

Concreet:
• Welke kansen liggen er op landgoed Keppel om de landgoedkwaliteiten 

te waarborgen en zo mogelijk te verbeteren en vermogen te genereren 
dat nodig is om het landgoed duurzaam in stand te houden?

• Hoe kan de leefbaarheid van het ‘eiland Keppel’ verbeterd worden en 
hoe kan de recreatieve aantrekkelijkheid verhoogd worden?

Tijdens de schetsschuit komen verschillende thema’s aan bod die bijdragen 
aan het beantwoorden van deze vragen. 
Om goed aan de slag te kunnen is het belangrijk dat iedere deelnemer 
basiskennis heeft van het landgoed en wat er speelt. Daar is dit 
achtergronddocument voor bedoeld. Hierin wordt de ontstaansgeschiedenis 
van het landgoed beschreven, komen de verschillende pijlers onder het 
landgoed aan bod en worden de in de schetsschuit te behandelen thema’s 
geïntroduceerd en toegelicht.  

Werkwijze
Op 22 februari werken we volgens de methode ‘schetsschuit’. Tijdens een 
schetsschuit worden ideeën en feiten niet alleen opgeschreven, maar ook 
opgetekend op een kaart. Voor dat doel zijn er op de dag van de schetsschuit 
verschillende themakaarten op groot formaat beschikbaar. Deze manier van 
verbeelden maakt het gesprek concreet en werkt stimulerend.

De deelnemers worden op basis van hun expertise ingedeeld bij een 
themagroep. Iedere groep wordt begeleid door een landschapsarchitect die 
het gesprek leidt en zorgt dat feiten, wensen en ideeën daadwerkelijk op de 
kaart landen.

Voorafgaand aan het werk in de groepen is er een korte excursie over het 
landgoed en het eiland Keppel. Tijdens deze wandeling is er de mogelijkheid 
om elkaar te wijzen op wat er speelt en nader kennis te maken.

Resultaten
De dag levert inzicht op in de huidige situatie van het landgoed en het eiland. 
Daarnaast worden de kansen die u ziet inzichtelijk. De resultaten van deze 
eerste schetsdag worden verwerkt in een verslag dat als basis dient voor 
een terugkomdag. Tijdens deze terugkomdag worden de meest kansrijke 
ideeën en thema’s verder uitgewerkt in concrete vervolgacties voor landgoed, 
gemeente en andere ‘actiehouders’.

Deze vervolgacties worden benoemd en beschreven in een ‘Verdrag van 
Keppel’. Middels ondertekening van dit verdrag zullen zowel het landgoed als 
de gemeente zich conformeren aan hetgeen hierin is opgenomen.
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Niet warm te krijgen

Dat een kasteel niet gebouwd is voor comfort, weten de huidige bewoners 

maar al te goed. Vijftig jaar geleden namen de huidige baron en barones, 

na hun trouwen, hun intrek in kasteel Keppel. In de winter was het er bitter 

koud. Centrale verwarming is er nog niet en het elektriciteitsnet was ook nog 

niet zo solide. Geregeld hadden de bewoners binnen dus hun jas aan. Ook 

de kinderen moesten warm aangekleed worden. Ook binnenshuis konden de 

temperatuurverschillen namelijk flink oplopen: was het in de kamer een beetje 

op temperatuur, dan was het in de gang ijskoud. In het voorjaar gebeurde het 

soms dat het buiten warmer was dan binnen. Lekker warm aangekleed kwamen 

de bewoners er dan bij de buitendeur achter dat er wel wat laagjes uit konden.

Toch wen je er als bewoner aan, volgens baron en barones Van Lynden. 

De vader van de baron was voorzitter van de kerkenraad en leidde in die 

hoedanigheid wel eens vergaderingen op het kasteel. ‘Hoe kan het toch dat u 

het niet koud heeft?’, kreeg hij een keer als vraag. Waarop hij antwoordde: ‘als 

jullie goed kijken zien jullie dat ik een trui onder mijn hemd draag.’

Ook tegenwoordig is het kasteel moeilijk warm te stoken. Alle ruimtes zijn 

minimaal verwarmd om er zo voor te zorgen dat het niet te vochtig wordt. In de 

leefruimtes staan diverse elektrische radiatoren die hun best doen de ruimtes 

op een aangename temperatuur te brengen. Toch beschikken de bewoners over 

diverse vesten die gasten desgewenst aan kunnen trekken. Zo hebben ook de 

huidige bewoners leren leven met de temperatuur in het kasteel.
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Landgoed Keppel
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Ontstaan
Kasteel Keppel met het bijbehorende, ongeveer 630 
hectare grote landgoed ligt bij het stadje Laag-
Keppel in de gemeente Bronckhorst. Het kasteel 
is rond 1300 ontstaan en was eigendom van de 
heren van Keppel. De huidige locatie is echter niet 
de eerste vestigingsplaats. De woonplaats van de 
eerste heren van Keppel lag vermoedelijk ongeveer 
3 kilometer ten westen van het huidige kasteel, nabij 
de plaats Hoog-Keppel. Tegenwoordig ligt op die 
locatie landgoed Mulra en tot ongeveer 1600 lag 
daar de burcht Hombeek of Hombeeck. Dit was een 
ringburcht, omgeven door een dubbele gracht. De 
heren van Keppel hebben hier tot ongeveer 1330 
gewoond. Nog tot in het recente verleden was de 
locatie van de burcht in het landschap als lichte 
verhoging herkenbaar. Hombeek is in 1497 in leen 
uitgegeven en sindsdien is het particulier bezit. In 
1713 is het opnieuw bij Keppel gevoegd.

Het eerste kasteel Keppel op de huidige locatie is 
mogelijk gebouwd door Roderick I van Voorst, die 
getrouwd was met Beatrix van Keppel. Het is ook 
mogelijk dat hun zoon Sweder III tot de bouw van 
het kasteel overging. Het nieuwe kasteel had een 
strategische ligging tussen Liemers en Gelre, op een 
eiland in de Oude IJssel. 
Waarschijnlijk begon het rond 1300 met de bouw 
van een donjon, een verdedigbare woontoren. 
Resten van deze donjon zijn nog altijd te vinden in 
de kelder van het huidige kasteel. In de veertiende 
eeuw ontstaat er meer behoefte aan comfort. De 
donjon voldoet daar niet aan en wordt daarom 
uitgebreid met een extra vleugel ter plaatse van 
de huidige IJsselvleugel. In de tweede helft van de 
vijftiende eeuw vindt er nogmaals een uitbreiding 
plaats. Bij die uitbreiding worden de zaalvleugel 

^ Kaartbeeld van De Graafschap uit 1757
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en de oostelijke hoektoren (tegenwoordig de 
ridderzaal) toegevoegd. Het kasteel heeft daardoor 
nu een bijna vierkant grondplan. 

Strijd
De definitie voor ‘kasteel’ die in Nederland vaak 
wordt gebruikt is afkomstig van prof. Drs. H.L. Jansen 
en luidt:

‘Het kasteel is meestal de versterkte residentie van 
een heer, vaak iemand van adel; het verschijnsel 
is onverbrekelijk verbonden met de feodale 
maatschappijvorm, zoals die in de middeleeuwen in 
Europa voorkwam. Als versterking is het een private 
defensieve structuur, die door een heer en zijn familie 
met enige dienaren en vazallen wordt bewoond en 
kan worden verdedigd.’

Kasteel Keppel is oorspronkelijk als verdedigbare 
woonplek gebouwd, vandaar ook de strategische 
ligging. De heren van Keppel hadden ook een 
verdedigbare woonplek nodig: ze bemoeiden zich 
namelijk actief met de Gelderse politiek. Op en rond 
het kasteel is dan ook dikwijls strijd gevoerd. In 1361 
wordt het kasteel bijvoorbeeld ingenomen door 
Eduard van Gelre, Hertog van Gelre en Graaf van 
Zutphen. Sweder III van Voorst en Keppel weet het 
kasteel echter terug te veroveren.

Ook in de 16e eeuw heeft kasteel Keppel te maken 
met vele belegeringen en, als gevolg daarvan, 

beschadigingen. Zo nemen Kleefse soldaten het 
kasteel in 1502 in en in 1505 bezet de drost van 
Zutphen kasteel Keppel. In 1510 wordt het kasteel 
opnieuw aangevallen, deze keer door Utrechtse 
troepen. Hierbij wordt kasteel Keppel in brand 
gestoken, waardoor Frederik VII van Rechteren, 
heer van Voorst en Keppel, een geruïneerd kasteel 
terug krijgt. Bij de herstelwerkzaamheden wordt het 
poortgebouw vergroot en waarschijnlijk wordt dan 
ook de uitgebouwde arkeltoren links van de ingang 
aangebracht. In 1516 valt Frederik VII van Rechteren 
van een steiger en komt daarbij om. Karel van 
Gelre regelt daarop een huwelijk tussen Elisabeth, 
de oudste dochter van Frederik VII van Rechteren, 
en Johan van Pallandt, heer van Horst en Issum. 
Zo komt kasteel Keppel in bezit van de familie Van 
Pallandt, die het nog steeds in bezit heeft.

Ook tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was 
kasteel Keppel middelpunt van diverse strijdtonelen. 
In 1581 werd het kasteel belegerd en ingenomen 
door de Staatsen, een maand later werd het kasteel 
bij een tegenaanval van Frederik van Pallandt, heer 
van Keppel, heroverd. In 1582 vielen de Staatsen 
opnieuw aan. Hierbij werd het kasteel grondig 
verwoest. Na deze verwoesting werd het kasteel 
herbouwd door bouwheer Willem van Bommel, 
getuige een steen met de tekst: ‘Dit huis hef t 
gemackt meister Willem van Bommel’.
In 1665 werd het kasteel echter opnieuw ingenomen, 
deze keer door de Münsterse bisschop Bernhard 

von Galen. Vanwege zijn belegering van de steden 
Groenlo, Bredevoort, Coevorden en Groningen staat 
hij ook wel bekend als ‘Bommen Berend’. Hij liet de 
verdedigingswerken rond het kasteel ontmantelen.
In 1672 richtte Lodewijk XIV het kasteel nog in als 
hoofdkwartier. Plunderende Franse en Münsterse 
troepen richten in datzelfde jaar echter veel schade 
aan het kasteel. Pas na de Hollandse Oorlog (1672-
1679) werden de tijden rustiger voor kasteel Keppel.

In de Tweede Wereldoorlog werd kasteel Keppel 
gevorderd door de Duitsers en ingericht als 
militair hospitaal. Op het dak werd een groot rood 
kruis aangebracht. Wellicht heeft kasteel Keppel 
daardoor deze laatste oorlog overleefd. Dit gold 
niet voor een groot deel van de huisraad. Bij de 
ontruiming van het kasteel door de Duitsers had de 
grootmoeder van de huidige baron een groot deel 
van de huisraad namelijk ondergebracht in een nabij 
gelegen boerderij. Een ander deel lag opgeslagen 
in pakhuizen in Arnhem. De boerderij werd echter 
in brand geschoten door de geallieerden omdat ze 
dachten dat de Duitsers er zaten. De pakhuizen in 
Arnhem werden vernietigd bij de Slag om Arnhem. 
Zo ging alsnog een groot deel van de inventaris 
verloren. Na de oorlog werd daarom veel meubilair 
gedoneerd aan kasteel Keppel, zo was het kasteel 
binnen korte tijd weer voorzien van een grote 
variatie aan meubilair.
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< Ontwerp van Dirk Wattez voor kasteel Keppel

Parkaanleg
Hoewel kasteel Keppel in eerste instantie werd 
gebouwd als verdedigingswerk, kreeg het in de 
tweede helft van de 18e eeuw steeds meer de status 
van ‘lusthof’, waar een tuin- en parkaanleg bij hoort. 
In eerste instantie was dit een ‘vakkentuin’, die op 
een kaart uit 1739 te zien is. Deze tuin bestaat uit 
zestien ‘vakken’ en lag buiten de dubbele gracht 
rondom het kasteel.
Op een kaartbeeld uit 1750 is een sterrebos te zien, 

dat op een formatie stuifduinen is gerealiseerd. Een 
opvallend hoge stuifduin vormt het centrum van 
dit sterrebos, dat nog steeds bestaat en onlangs is 
gerestaureerd. 
Aan het eind van de 18e eeuw werd een eerste 
ontwerp in landschapsstijl, met slingerende paden 
en boomgroepen, voor het terrein aan de voorzijde 
van het kasteel gemaakt. Dit ontwerp is nooit 
uitgevoerd, net als een ontwerp dat J.D. Zocher jr. in 
1835 maakte.

In 1880 maakte Dirk Wattez, een bekende 
tuinarchitect uit die tijd, een ontwerp voor het park, 
eveneens in landschapsstijl. Belangrijk onderdeel 
van zijn plannen is een serie zichtassen van en naar 
het kasteel. Deze zichtassen verbinden het kasteel 
met het omliggende landschap en zorgen voor 
een relatie tussen de belangrijkste punten van de 
Heerlijkheid Keppel en het kasteel. De belangrijkste 
zichtlijn liep van de voorgevel van het kasteel naar 
de brug en hotel De Gouden Leeuw. 
Wattez heeft de omgeving van het kasteel met zijn 
beplanting op verschillende manieren ingekaderd tot 
een aantal afwisselende ‘landschapsschilderingen’. 
Omgekeerd is vanuit het landschap het kasteel ook 
op een telkens andere manier ingekaderd, waardoor 
het zich telkens op een verrassende manier toont.

Tegenwoordig is in ieder geval een deel van de 
zichtlijnen van en naar het kasteel nog herkenbaar. 
Samen met een aantal solitaire bomen rondom het 
kasteel is dit Rijksmonument. Ook het Sterrebos 
en de inrichting van de ‘driehoek’ tussen de Oude 
IJssel in het zuiden en de N317 in het noorden is 
Rijksmonument. Voor de huidige baron heeft de 
tuin echter geen prioriteit: ze houden er een ‘low 
maintainance yard’ op na. Dit betekent dat het gras 
altijd gemaaid is (waarbij de richting van de zichtlijn 
wordt aangehouden) en dat de kanten bij worden 
gesneden. Verder staan er met name rododendrons.

De landgoedsfeer lijkt zich op de kaarten van 
Wattez verder naar het zuiden uit te strekken 
dan nu het geval is. Mogelijk is een deel van de 
boomgroepen verdwenen bij de aanleg van de Oude 
IJssel in de jaren '50 van de vorige eeuw. Het is ook 
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˅ Ligging van kasteel Keppel in relatie tot de nieuwe loop van de Oude IJssel. Tekening van Dr. Ir. J.T.P. 
Bijhouwer voor het Waterschap van de Oude IJssel (bron: Archief Waterschap van de Oude IJssel, Terborg) 

een mogelijkheid dat deze boomgroepen nooit 
aangeplant zijn.
Opvallend is echter wel dat ten zuiden van de Oude 
IJssel een aantal oude, fraai ontwikkelde solitaire 
eiken staat. Mogelijk verwijzen deze bomen nog 
naar een oud ontwerp.

Verleggen van de Oude IJssel
De Oude IJssel kende van oudsher, zoals veel 
rivieren, een zeer onregelmatige afvoer. Bij 
hevige regen in het stroomgebied trad de rivier 
gemakkelijk uit zijn oevers. Bij droogte kon de 
rivier echter ook (bijna) droog staan. Ten behoeve 
van de scheepvaart probeerde men de afvoer 
zoveel mogelijk te reguleren, zodat de rivier altijd 

bevaarbaar was. In de jaren vijftig van de vorige 
eeuw besloot men de Oude IJssel aan te pakken. 
Aanvankelijk was het plan om de oorspronkelijke 
loop, ten noorden van het kasteel, te verbreden. Op 
advies van landschapsarchitect Bijhouwer, die later 
de eerste hoogleraar landschapsarchitectuur werd, 
werd gekozen voor een andere oplossing. Hierbij 
werd een nieuwe loop ten zuiden van het kasteel 
gegraven, waarbij de rivier in een wijde boog om 
Laag Keppel en het kasteel liep. Zo zijn kasteel en 
dorp op een fraaie manier aan het water komen 
te liggen. Overigens lag op deze locatie al een 
aftakking van de oude IJssel. Helemaal willekeurig is 
deze nieuwe loop van de Oude IJssel dus niet.
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Ontwikkeling kasteel Keppel en omgeving 
Op de Topografi sche Militaire Kaart uit 1850 is 
kasteel Keppel te zien op een eiland tussen twee 
takken van de Oude IJssel. De omgeving van het 
kasteel lijkt dicht beplant te zijn. Rondom de Oude 
IJssel liggen talrijke plassen en poelen. Ten zuiden 
van het kasteel is het landschap overwegend open, 
hoewel veel perceelsgrenzen waarschijnlijk wel 

beplant waren met singels en/of hagen. Ten noorden 
van de Oude IJssel ligt een band van stuifduinen, 
voor het grootste deel beplant met bos. De Gouden 
Leeuw is op de kaart al aangegeven. Dit hotel staat 
op een belangrijk kruispunt vanwaar routes naar 
alle windrichtingen vertrekken. In Noordwestelijke 
richting ligt de Oude Zutphense weg, die als laan is 
uitgelijnd op het kasteel.
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In 1900 waren beide takken van de Oude IJssel 
met elkaar verbonden en zijn bruggen en sluizen 
aangelegd ten behoeve van de scheepvaart. 
Rondom het kasteel zijn verschillende zichtlijnen 
te zien die vrij zijn gehouden van beplanting: een 
zichtlijn gericht op de Oude Zutphenseweg, een 
zichtlijn gericht op de watermolen, een zichtlijn naar 
het noordoosten en een zichtlijn naar het zuidwesten 
op Eldrik. Achter de bebouwing aan de dorpsstraat 
is de moestuin zichtbaar.

Langs de huidige N317 reed een stoomtram van de 
Gelderse Stoomtrammaatschappij, die vanaf Arnhem 
naar station Issenburg-Anholt in Duitsland reed. 
Deze tram vervoerde reizigers, maar ook goederen. 
Ook voor de verschillende ijzergieterijen langs de 
Oude IJssel was deze stoomtram van belang.
Op deze kaart is ook goed te zien dat de meeste 
gronden rondom de Oude IJssel in gebruik waren 
als weidegronden. Ten noorden van de Oude IJssel 
liggen de dorpen Drempt, Hoog-Keppel en Laag-

Keppel op de hogere gronden. Ten zuiden van de 
Oude IJssel ligt de hogere oeverwal bij Eldrik. Deze 
oeverwal is zichtbaar als een smalle strook waarop 
het merendeel van de boerderijen en akkers ligt. 
Ook de weg van Angerlo naar Eldrik ligt op deze 
hogere gronden. De weg van Hummelo naar Eldrik, 
de huidige N814, is de enige weg die de loop van de 
Oude IJssel kruist. 



24

Een opvallende verandering in 1950 is dat de 
zuidelijke loop van de Oude IJssel voor een groot 
deel is verdwenen. Toch ligt kasteel Keppel nog wel 
op een eiland: de verbinding tussen beide takken 
van de Oude IJssel die op de kaart van 1900 te 
zien was vormt, met een deel van de oude loop, 
een nieuwe arm ten zuiden van het kasteel. De 
stoomtram bestaat ook nog, maar wordt omstreeks 
deze tijd opgeheven vanwege toenemend vervoer 
over de weg. Dat wegen belangrijker worden blijkt 

ook uit het feit dat er nieuwe wegen ontstaan 
en bestaande wegen belangrijker worden. Meest 
opvallende nieuwe route is een tweede route die de 
Oude IJssel kruist ter hoogte van Hoog-Keppel.
Het dorpje Laag-Keppel breidt zich ondertussen 
langzaam uit langs de weg Doesburg-Doetinchem, 
de huidige N317.
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Tegenwoordig is de Oude IJssel gekanaliseerd en 
verbreed ten behoeve van de scheepvaart. Hierbij is 
de hoofdloop verlegd. Deze ligt nu ten zuiden van 
het kasteel. De arm ten noorden van het kasteel is 
afgesneden van de hoofdgeul vanwege de aanleg 
van een dijk. Kasteel Keppel ligt nu dus feitelijk 
op een schiereiland. Door betere controle van het 
watersysteem zijn de verschillen tussen de hogere 

oeverwallen en de lagere, natte komgronden 
minder goed afl eesbaar in het landschap. Akkers 
en boerderijen liggen tegenwoordig ook in de 
directe omgeving van de Oude IJssel. Ook zijn er 
meer kleine bospercelen ontstaan in het vroegere 
uiterwaardengebied.
Het sterrebos ten noorden van kasteel Keppel, dat al 
rond 1750 is aangelegd op een hoog rivierduin, is op 

deze kaart goed te zien en aangegeven als ‘Vrange 
Bult’. 
Rondom Hummelo is een nieuwe rondweg 
aangelegd. De oude weg van Hummelo naar Eldrik 
is opgewaardeerd tot N814, terwijl de IJsselweg, de 
enige andere verbinding die de Oude IJssel kruist, 
een minder belangrijke route is geworden.
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Landschappen van Keppel: 
uiterwaardenlandschap
Het landschap ten zuiden van de Oude IJssel heeft 
altijd onder grote invloed van de rivier gestaan. Op 
de historische kaarten die hiervoor zijn afgebeeld 
is dit goed zichtbaar: op de kaart van 1900 is nog 
een riviertak te zien die ongeveer midden door dit 
landschap loopt. In de ondergrond blijkt dit uit het 
feit dat de bodem hier uit rivierklei bestaat, afgezet 
door de Oude IJssel die dit gebied talloze keren 
heeft overstroomd. Het is een vruchtbare bodem, 

aantrekkelijk voor de landbouw. Hoe beter men het 
water onder controle kreeg, hoe aantrekkelijker de 
grond werd als landbouwgrond.
Het landschap ten zuiden van de Oude IJssel is 
dan ook wezenlijk anders dan het landschap ten 
noorden van de Oude IJssel. De kavels zijn groter en 
regelmatiger van vorm. Langs de randen staan nog 
rijen knotwilgen en knotessen, die erop wijzen dat 
dit gebied van oorsprong natter is. Ook de overige 
beplanting in de bosjes en singels wijst op van 
oorsprong nattere gronden. Es, wilg, populier en els 

domineren de beplanting.
Overigens is dit uiterwaardenlandschap ook één van 
de redenen dat kasteel Keppel juist hier is gebouwd. 
Het natte, dynamische en weidse landschap was 
voor het geschikt was als landbouwgrond een 
natuurlijke barrière voor potentiële aanvallers van 
het kasteel.
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Landschappen van Keppel: stuifduinen 
Ten noorden van de Oude IJssel ligt een gordel 
van stuifduinen die zich, grofweg, uitstrekt van 
Doetinchem naar Doesburg. Op bovenstaande 
foto is het bijbehorende reliëf goed zichtbaar. 
Hoewel deze gronden een stuk droger waren dan 
de hiervoor beschreven rivierkleigronden, waren ze 
ook een stuk minder vruchtbaar. Daarmee waren ze 
een stuk minder geschikt voor de landbouw. Op een 
enkele akker en weide na ligt hier dan ook met name 
bos.

Voor het landgoed had dit bos echter wel een 
functie. Enerzijds werd er bosbouw bedreven, 
anderzijds functioneerde het als park voor de 
eigenaren. Hierin werd gejaagd of gewandeld. De 
invloed van het landgoed blijkt duidelijk uit de lanen 
die de bossen doorkruisen. Bovendien vormt één van 
de hoogste stuifduinen de kern van het enkele jaren 
geleden opgeknapte sterrenbos. Dit hoge stuifduin 
biedt bovendien fraai uitzicht op het kasteel.
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Laag-Keppel 
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Verbonden met het kasteel
Aan de voet van kasteel Keppel ligt Laag-Keppel, 
dat van oorsprong als een lint van bebouwing 
langs de verbindingsweg tussen Hummelo en Eldrik 
lag. Een deel van Laag-Keppel ligt op een eiland 
tussen twee armen van de Oude IJssel. Inmiddels 
ligt het zwaartepunt van Laag-Keppel echter buiten 
dit ‘eiland van Keppel’, ten noorden van de N317. 
Waarschijnlijk heeft de ligging van het dorp alles 
te maken met de ligging van het kasteel. Het is 
goed mogelijk dat personeel dat werkzaam was 

op het kasteel zich buiten de slotgracht vestigde, 
waardoor een dorpje kon ontstaan. Of Laag-Keppel 
ook daadwerkelijk zo is ontstaan is niet helemaal 
duidelijk. De verwevenheid tussen Laag-Keppel is 
echter wel groot. Diverse huizen in de Dorpsstraat 
zijn bijvoorbeeld in het bezit van het landgoed. Naar 
het schijnt wilde het landgoed in ieder geval de 
bebouwing op beide 'koppen' van de Dorpsstraat 
in bezit hebben. Zo had de landgoedeigenaar 
controle over het uitzicht vanuit het kasteel. De 
(voormalige) moestuin van het kasteel ligt, ten 
opzichte van het kasteel, aan de overzijde van de 

Dorpsstraat en de ijsbaan, in gebruik bij schaatsclub 
'de Hessenrijders', ligt op grond die wordt gepacht 
van het landgoed. Kasteel Keppel en Laag-Keppel 
zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Gezien de grootte zou je het niet zeggen, 
maar Laag-Keppel is een stad, omdat het 1404 
stadsrechten kreeg. Daarmee is het tegenwoordig 
één van de kleinere stadjes in Nederland. Van 1825 
tot 2005 vormde Laag-Keppel, samen met de dorpen 
Hoog-Keppel, Voor-Drempt, Achter-Drempt en 
Eldrik de gemeente Hummelo en Keppel. Na 2005 
is deze gemeente echter opgegaan in de gemeente 
Bronckhorst.

Tabak en ijzer
In het laatste kwart van de achttiende eeuw werd 
er in Keppel en Hummelo door veel boeren tabak 
geteeld. Naar het schijnt werd in 1812 in totaal 18 
hectare beplant met tabak door 51 telers. Voor het 
telen van tabak was echter toestemming nodig 
van de staat. Omdat Keppel in 1813 nog maar 2,6 
hectare mocht gebruiken voor het telen van tabak, 
was dit het einde van de tabakscultuur in Keppel. Er 
zijn in Keppel geen sporen van de tabaksteelt meer 
zichtbaar. De dichtstbijzijnde tabaksschuur is de 
tabaksschuur op landgoed Middachten.

Langs de Oude IJssel lag ook een groot aantal 
ijzergieterijen. Hier werd ijzeroer verwerkt tot 
zogenaamd ‘ruwijzer’. Rondom Gaanderen, 
ten oosten van Doetinchem, werd veel ijzeroer 
gevonden. Hier werd ook de eerste Nederlandse 
ijzermolen ontwikkeld, de Rekhemse IJzermolen. Op 

< Bron: waterschap Rijn en IJssel
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enig moment ondervond de Rekhemse IJzermolen 
echter belemmeringen van omwonenden. Daarom 
werd het bedrijf in 1794 verplaatst naar Laag-Keppel 
en ontstond de Keppelsche IJzergieterij. Deze is tot 
1983 in gebruik geweest en was in zekere zin een 
voorloper van de huidige hoogovens. Ten behoeve 
van de ijzergieterij werd, met toestemming van 
de toenmalige Heer van Keppel, een watermolen 
op de Oude IJssel gebouwd. Dit is overigens niet 
de watermolen die nu nog aan het einde van de 
Dorpsstraat staat en van oorsprong een korenmolen 
is. Voor de ijzergieterij werd niet alleen plaatselijk 
gewonnen ijzeroer gebruikt, ook de houtskool kwam 
uit de directe omgeving.
In 1900 werd een waterturbine geïnstalleerd, die ook 
werd gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. 
Deze waterturbine is gebruikt totdat de Oude 
IJssel in de jaren ’50 van de twintigste eeuw is 
gekanaliseerd. Het schoepenrad van de waterturbine 
is verwerkt in een monument dat in de woonwijk De 
Keppelsche IJzermolen staat.
In 1983 kwam er een einde aan de ijzergieterij 
in Laag-Keppel. In 1988 is een deel van de 
(rijksmonumentale) gebouwen gesloopt. Een 
ander deel heeft een nieuwe plek gekregen in het 
Openluchtmuseum in Arnhem. 

Dorpsstraat Laag-Keppel
Van oorsprong moet de Dorpsstraat in Laag-
Keppel een idyllisch straatje zijn geweest. Smal, 
met aan weerszijden fraaie huizen en beginnend en 
eindigend met een brug over de Oude IJssel en een 
zijtak daarvan. Aan de Dorpsstraat ligt bovendien de 
toegangslaan naar het kasteel met daar tegenover 
de monumentale waterpomp. Bij het verlaten van de 
Dorpsstraat aan de zuidzijde passeer je bovendien 
nog de historische watermolen. Iets van deze 

sfeer van weleer is nog te zien op een historische 
ansichtkaart.
Inmiddels is de sfeer van de Dorpsstraat echter 
totaal anders. Tegenwoordig functioneert de weg 
als provinciale weg N814. Hoewel de weg voor 
vrachtverkeer is afgesloten is het een erg drukke 
weg. Het vele verkeer perst zich door de smalle 
straat en zorgt voor overlast bij de bewoners: 
geluid, fijnstof en onveilige situaties. Bovendien 
heeft men vaak te maken met asociaal gedrag van 
automobilisten. 

Ook het parkeren langs de Dorpsstraat geeft 
problemen. De doorstroming van de weg wordt er 
nadelig door beïnvloed en soms raken geparkeerde 
auto’s beschadigd door het langsrijdende verkeer.
Het spreekt voor zich dat de Dorpsstraat Laag-
Keppel op deze manier recreatief niet erg 
aantrekkelijk maakt. Er zijn maar weinig recreanten 
die, vanaf het fietspad langs de Oude IJssel, hun weg 
door de Dorpsstraat weten te vinden richting de 
bezienswaardigheden ten noorden daarvan.

Toeristisch Overstappunt (TOP) en moestuin
Het Toeristisch Informatiepunt Drempt, Hummelo 
en Keppel spant zich, samen met de Stichting 
Achterhoek Toerisme en andere partijen in 
Nederland in om meer toeristen uit het westen te 
verleiden het landelijk gebied van Nederland in te 
trekken en te verkennen. Landgoed Keppel speelt 
daarbij een belangrijke rol. Het landgoed kan helpen 
bij het verleiden van recreanten om de brug over te 
steken en Laag-Keppel te verkennen. Het gaat hier 
om een uniek kasteel dat vergeleken kan worden 
met de kastelen langs de Loire in Frankrijk en dat op 
‘slechts’ anderhalf uur reizen van Amsterdam ligt. 

Het Toeristisch Overstappunt (TOP) dat ten zuiden 
van de Oude IJssel is gerealiseerd, zou toeristen 
moeten helpen in letterlijke zin ‘over de brug’ te 
komen. Veel toeristen genieten in de huidige situatie 
van de fietsroute langs de Oude IJssel, maar worden 
bij het Toeristisch Overstappunt onvoldoende verleid 
om Laag-Keppel en omgeving verder te verkennen. 
Naast het Toeristisch Overstappunt is er wellicht ook 
een rol weg gelegd voor de moestuin. Momenteel 
ligt dit terrein grotendeels braak, maar een kweekkas 
en klein gebouw met minimale voorzieningen zijn 
aanwezig. Er kunnen en mogen ontwikkelingen 
plaatsvinden die mensen wellicht kunnen verleiden 
de Oude IJssel over te steken voor een verpozen in 
Laag-Keppel.
 
Dorpsbelang Keppel en Eldrik heeft, in 
samenwerking met diverse partijen, al een project 
opgezet waar opwaardering van het Toeristisch 
Overstappunt, de verkeerssituatie in Laag-Keppel en 
ontwikkeling van de moestuin onderdeel van zijn. Dit 
project wilde men in 2016 indienen bij het LEADER-
programma, een onderdeel van het Europese 
subsidieprogramma voor de sociaaleconomische 
plattelandsontwikkeling. Vooralsnog is het project 
niet ingediend, in het voorjaar van 2017 is dit echter 
nog steeds mogelijk.



32



33

Landgoed Keppel als bedrijf 
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Het landgoed als bedrijf
Van oudsher functioneerden veel landgoederen als 
‘mini-staat’. Het landgoed vormde een economische 
eenheid en kon zo in stand blijven. Pacht vormde 
vaak een belangrijke bron van inkomsten, maar ook 
bosbouw en het leveren van militaire steun aan in de 
middeleeuwen altijd strijdende partijen droegen bij 
aan de instandhouding van een landgoed. Daarnaast 
functioneerde een landgoed vaak als een eigen 
overheid met een belastingstelsel. Ook konden 
ze, bijvoorbeeld, tol heffen. Zo was het landgoed 
eigenlijk altijd verzekerd van een constante stroom 
van inkomsten. 

Tegenwoordig hebben veel landgoederen echter 
grote moeite om in stand te blijven. Inkomsten die 
ze vaak nog hebben uit pacht, bosbouw, landbouw 
en recreatie wegen bij lange na niet op tegen 
de kosten die het onderhoud van een landgoed 
met zich mee brengt. De grote huizen zijn van 
oudsher niet geïsoleerd, waardoor het verwarmen 
een dure aangelegenheid wordt. Daarnaast is 
de landbouwkundige situatie vaak niet meer 
optimaal en is het vaak kleinschalige landschap, dat 
recreanten juist aantrekkelijk vinden, arbeidsintensief 
en duur in onderhoud. Veel landgoederen 
zijn voor hun bestaan dan ook afhankelijk van 
overheidssubsidies. Daarmee is een duurzame 
instandhouding echter niet gegarandeerd.

Duurzame instandhouding ontstaat pas als het 
landgoed zelf de inkomsten weet te genereren 
die enerzijds nodig zijn om het geheel in stand 
te houden, maar die het eigenlijk ook mogelijk 
moeten maken nieuwe projecten te ontwikkelen. 
Het landgoed moet functioneren als een bedrijf, 
een zelfstandige economische eenheid. Eén van 

de doelen van de ‘schetsschuit’ op kasteel Keppel 
is het vinden van projecten die geld kunnen 
genereren. Dat kunnen projecten zijn die voor een 
bepaalde tijd geld genereren, maar ook projecten 
die eenmalig geld opleveren dat in andere projecten 
geïnvesteerd kan worden. Bij alle projecten geldt 
dat het gegenereerde vermogen ten goede komt 
aan de duurzame instandhouding van het landgoed. 
Het landgoed wordt voor de eigenaar nooit een 
winstgevend bedrijf.
Landgoed Keppel heeft ook in de huidige situatie 
inkomsten. De verschillende inkomstenbronnen zijn 
hierna verder uitgewerkt en toegelicht.

Landbouw
De landbouw is altijd een belangrijke economische 
drager van het landgoed geweest en zal dat ook in 
de toekomst blijven. Waar mogelijk wil het landgoed 
een bijdrage leveren aan een  gezonde ontwikkeling 
van de aanwezige agrarische bedrijven. Daarbij 
kan onder meer gedacht worden aan ruiling van 
percelen.

Momenteel heeft het landgoed twee hoevepachters: 
boeren die hun erf en (een deel van) hun gronden 
pachten van het landgoed. Beide hoeves zijn in 
reguliere pacht uitgegeven. De pachthoeves liggen 
beide ten zuiden van de Oude IJssel, waar ook 
het merendeel van de landbouwgronden van het 
landgoed ligt. 

Behalve de twee hoevepachters heeft het landgoed 
nog ongeveer twintig 'losland pachters': boeren 
die hun erf niet pachten van het landgoed, maar 
wel grond van het landgoed gebruiken. In veel 
gevallen zijn dit oudere boeren of boeren met een 
klein bedrijf. Met een aantal van deze boeren is de 
afspraak gemaakt dat de gronden binnen afzienbare 
tijd beschikbaar zullen komen, bijvoorbeeld voor de 
toekomstboeren op het landgoed. 

De meeste gepachte percelen zijn verpacht aan 
melkveehouders. Veel melkveehouderijbedrijven 
hebben in de afgelopen jaren een sterke groei 
doorgemaakt. Als gevolg daarvan bestaat er een 
grote behoefte aan grond. 
Mede daarom zal de ontwikkeling van eventuele 
nieuwe activiteiten op het landgoed de landbouw 
op landgoed Keppel in beginsel niet mogen 
belemmeren. Indien belemmeringen onontkoombaar 
zijn, is het uitgangspunt dat ontwikkelingen in 
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beginsel alleen doorgang vinden indien voldoende 
compensatiegrond beschikbaar kan worden gesteld.  

Tenslotte is op sommige landbouwpercelen 
een functiewijziging toegepast van agrarische 
gronden naar nieuwe natuur. Deze percelen 
worden na functiewijziging op een meer natuurlijke 
manier beheerd, waarbij het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen is uitgesloten en het gebruik 
van mest tot een minimum wordt beperkt. Enkele 
van deze percelen zijn verpacht met inachtname 
van de bijzondere beheervoorwaarden die daaraan 
gekoppeld worden.

Woningen 
Naar alle waarschijnlijkheid hoorden van oorsprong 
alle huizen in Laag-Keppel bij het landgoed. Een 
groot deel is in de loop der tijd echter verkocht en 
is nu dus in particulier eigendom. De woningen op 
beide 'koppen' van de Dorpsstraat zijn echter nooit 
verkocht, zodat de aanblik van het dorp altijd door 
het kasteel bepaald kan worden.
De woningen die nog wel tot het landgoed 
behoren zijn echter niet allemaal in bezit van de 
Stichting of de landgoed b.v.. In Laag-Keppel heeft 
Landgoed Kasteel Keppel b.v. de woningen aan de 
Dorpsstraat 1, 3, 5 en 7 in eigendom. De huizen 

aan de Dorpsstraat 20, 22, 24 en 26 behoren tot het 
‘onverdeelde familiebezit’.  
Door herstructurering wordt eraan gewerkt om het 
bezit op het ‘eiland Keppel’ zoveel mogelijk onder 
te brengen bij de Pallandt van Keppelstichting. 
Bovendien streeft de Pallandt van Keppelstichting 
er naar haar eigendomspositie op het ‘eiland’ te 
versterken.
Het gebouw aan de Dorpsstraat 7A is door het 
landgoed verbouwd tot een overdekte garage met 
ruimte voor 5 tot 7 auto's. De woningen aan de 
Dorpsstraat 27-29 zijn inmiddels verbouwd tot één 
woning. Een van de adressen zou dus kunnen komen 
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te vervallen. In de toekomst geldt wellicht hetzelfde 
voor de woningen aan de Dorpsstraat 2-4.

Daarnaast is er nog een tweetal voormalige 
agrarische bedrijven die inmiddels als burgerwoning 
gebruikt worden. Het gaat om het erf ‘Tussen 
d’Ysselt’ aan de Slondeweg 1 en een erf aan de 
Hessenweg 9. Het erf aan de Slondeweg heeft 
een bestemming als burgerwoning, het erf aan de 
Hessenweg heeft nog een agrarische bestemming. 
Op beide erven staan grote woningen met een grote 
onderhoudslast.
Het erf 'Tussen d'Ysselt' kent momenteel antikraak-
bewoning. Voor dit erf wordt nog gezocht naar 
een passende, definitieve bestemming. Het erf aan 
de Hessenweg 9 is voor een periode van minimaal 
30 jaar verhuurd aan een echtpaar dat het geheel, 
grotendeels op eigen kosten, monumentaal 
renoveert. De bewoners zouden in een deel van 
het gebouw graag een showroom voor lampen 
inrichten. Dit moet bestemmingsplantechnisch 
echter wel geregeld worden.

Verhuur van gebouwen
Kasteel Keppel is een officiële trouwlocatie van 
de gemeente Bronckhorst. Voor trouwpartijen 
wordt over het algemeen de voormalige ridderzaal 
gebruikt. Het gaat echter alleen om de (relatief 
korte) ceremonie. Er worden geen feesten gehouden. 
De (monumentale) zaal leent zich daar ook niet voor.

Daarnaast worden er nu en dan concerten 
georganiseerd en, in het verleden, ook 
voorstellingen. Hiervoor worden kasteel en tuin 
gebruikt. Bij slecht weer is een voorstelling ook wel 
eens verplaatst naar de zolder boven het koetshuis.

Het koetshuis zou verhuurd kunnen worden. Dat 
gebeurt nu echter nog niet. Om het gebouw 
geschikt te maken voor verhuur moeten er sanitaire 
voorzieningen worden aangelegd en is aandacht 
voor brandveiligheid nodig. Tijdens een eerdere 
verbouwing zijn er al wel aanpassingen gedaan die 
verhuur makkelijker maken. Zo zijn er automatische 
schuifdeuren aangebracht.

Een voormalige stal aan de toegangslaan is 
verbouwd en verhuurd als kinderdagverblijf. Verder 
zijn in de schuur aan de Dorpsstraat 7A overdekte 
parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze worden verhuurd 
aan bewoners van verschillende huizen aan de 
Dorpsstraat.

Recreatie
Vrijwel het gehele landgoed is opengesteld voor 
publiek. Met name in de bossen op de rivierduinen 
ten noorden van het kasteel liggen diverse (on)
verharde wegen die geschikt zijn voor wandelen, 
fietsen of mountainbiken. Hier maakt onder andere 
de ‘Trage Tocht Landgoederen Keppel, Enghuizen en 
Hagen’ gebruik van.
Het ‘Sterrebos’, dat zich hier ook bevindt, is 
recentelijk met een subsidie in het kader van een 
‘robuuste investeringsimpuls’ vanuit de provincie 
opgeknapt. Ook de ‘witte en zwarte kolk’ zijn in dat 
kader aangepakt.

Het landschap ten zuiden van de Oude IJssel is 
opener en leent zich meer voor fietsen. Op de 
dijk aan de zuidzijde van de Oude IJssel ligt een 
fietspad dat een verbinding vormt tussen de 
historische en recreatief aantrekkelijke steden 
Doesburg en Doetinchem. Toch bevindt zich ook 
hier een routenetwerk voor wandelaars. Dit is echter 
onverhard en slechts sporadisch voorzien van 
bewegwijzering.

De Keppelse Golfclub pacht een aantal holes van 
landgoed Keppel. Oorspronkelijk bevond het 
clubhuis zich ook op deze gepachte grond, maar 
inmiddels heeft de golfclub een nieuw clubhuis 
aan de Burgemeester Vrijlandweg in Hoog-Keppel. 
Voor het oude clubhuis wordt een nieuwe, passende 
bestemming gezocht.

Duurzame energie
De Pallandt van Keppelstichting is van plan 
om op het ‘eiland’ Keppel een kleinschalige 
biomassacentrale te realiseren. De stichting wil als 
brandstof gebruik maken van snoeihout afkomstig 
van de eigen bossen en landschapselementen. De 
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biomassacentrale levert warmte voor het kasteel, 
koetshuis, kinderdagverblijf en eventueel enkele 
nabijgelegen woningen. Op deze manier hoopt de 
Pallandt van Keppelstichting tevens een bijdrage te 
leveren aan de duurzame instandhouding van de 
landschapselementen en bossen op het landgoed.
Niet alleen het kasteel zal verwarmd worden met 
deze biomassa-centrale. Het systeem is zodanig 
vormgegeven dat, mocht daar behoefte aan zijn, ook 
de overige bebouwing op 'het eiland' aangesloten 
kan worden. In de toekomst is het dus mogelijk om 
het gehele eiland van Keppel te verwarmen met 
biomassa afkomstig van het landgoed.

Landgoed Keppel zou bovendien graag de 
mogelijkheden verkennen om haar ambities om de 
CO2 uitstoot te verminderen te combineren met 
de ambities van de gemeente Bronckhorst om in 
2030 energieneutraal te zijn. De tijdelijke plaatsing 
van windturbines zou bijvoorbeeld enerzijds een 
belangrijke bijdrage aan de klimaat doelstellingen 
van de gemeente Bronckhorst kunnen leveren terwijl 
het anderzijds een belangrijke bijdrage aan de 
herstructurering en duurzame instandhouding van 
landgoed Keppel kan leveren. Als er echter gedacht 
wordt over de eventuele plaatsing van windturbines, 
dan moet daar een zorgvuldige afweging aan ten 
grondslag liggen. Bovendien zou vastgelegd moeten 
worden dat de windturbines er slechts staan voor 
een vooraf bepaalde, beperkte tijd en moeten 
de inkomsten volledig ten goede komen aan de 
duurzame instandhouding van het landgoed.
Uiteraard kan er ook gedacht worden aan andere 
vormen van duurzame energie die bij kunnen 
dragen aan zowel de klimaatopgave en de duurzame 
instandhouding van het landgoed.

Landgoed en vrijwilligers
Na de presentatie van de landgoedvisie in 2012 is, 
in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland, gestart met een vrijwilligersproject. 
Bij dit project zijn ongeveer 10 tot 15 vrijwilligers 
betrokken. Gedurende één dag per week werken 
zij mee aan het onderhoud van landschappelijke 
beplantingen, plantwerkzaamheden en worden 
hand- en spandiensten geleverd bij diverse, 
wisselende klussen op het landgoed. 

Door de inzet van vrijwilligers wordt de 
betrokkenheid bij het landgoed en de natuur 
vergroot. Door landgoed Keppel is aan alle 
vrijwilligers een zaagcursus aangeboden met 

als voornaamste doel de veiligheid tijdens de 
uitvoering van werkzaamheden maximaal te 
kunnen garanderen. Regelmatig wordt aandacht 
besteed aan EHBO en 'veilig werken' volgens ARBO-
wetgeving. Dit betekent ook dat waar nodig gebruik 
wordt gemaakt van deugdelijke (werk)kleding en 
gereedschappen .

Op dit moment zijn er twee groepen vrijwilligers 
actief binnen het landschapsonderhoud. Eén groep 
werkt doorgaans op zaterdagen en de andere groep 
werkt op de dinsdagen. Beide groepen werken tot 
vreugde van henzelf en van het landgoed onder 
leiding van één van de eigen landgoedmedewerkers 
met enthousiasme mee aan het behoud en de 
instandhouding van landgoed Keppel. 

In maart 2017 wordt er bovendien gestart met een 
proef waarbij mensen sociaal werk op het landgoed 
doen. Deze proef wordt georganiseerd vanuit Monte 
Verde. Idee is dat mensen drie dagen per week 
op het landgoed werken. Omgekeerd ontvangen 
ook zij hulp. Zo wordt bijvoorbeeld via Monte 
Verde gekeken naar binnenkomende post, om zo 
problemen te voorkomen. Doel is om de mensen via 
deze weg aan een vaste baan te helpen. Deze groep 
zal als gevolg van de structurele inzet gedurende 
een bepaalde periode van drie dagen per week 
kunnen worden ingezet op de wat meer tijdrovende 
werkzaamheden op het landgoed. 
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Het landgoedbedrijf heeft vermogen nodig om te kunnen investeren. Momenteel 

is dat vermogen er niet, waardoor het landgoed als vanzelf afhankelijk wordt 

van subsidies. Het is nodig om te investeren in projecten die in de toekomst 

geld kunnen genereren voor het landgoed. Dat geld kan vervolgens in andere 

projecten op het landgoed geïnvesteerd worden.

Voor het landgoed is het met het oog op de duurzame instandhouding niet 

wenselijk om door het verkopen van grond vermogen beschikbaar te maken. Dit 

brengt namelijk maar eenmaal geld op. Bovendien wordt het landgoed hierdoor 

kleiner en draagt het dus niet bij aan de instandhouding. Daarom wordt gezocht 

naar mogelijkheden om duurzaam aan te investeren vermogen te komen. Een 

aantal mogelijkheden ligt daarbij voor de hand en is interessant om tijdens een 

werksessie nader uit te werken.
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Thema's op en om het landgoed
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Op en om landgoed Keppel speelt een groot aantal 
thema's. In sommige gevallen hebben deze thema's 
direct betrekking op het landgoed, bijvoorbeeld 
als het gaat om de herinrichting van de voormalige 
moestuin aan de Dorpsstraat. In andere gevallen 
raken de thema's aan het landgoed en dragen ze 
bij aan de beleving van het landgoed en het 'eiland 
van Keppel'. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
herinrichting van de Dorpsstraat.

Verschillende thema's hebben al gedurende langere 
tijd de aandacht van landgoed, gemeente en/of 

belangenorganisaties als Dorpsbelang Keppel en 
Eldrik of het Toeristisch Informatiepunt. Over het 
algemeen is bij deze thema's ook een groot aantal 
belanghebbenden betrokken. Toch heeft dat (nog) 
niet altijd tot concrete resultaten geleid.

Voorafgaand aan de schetsschuit op 22 februari 
2017 zijn verschillende thema's gedefinieerd en, zo 
nodig, verder uitgewerkt. Daarvoor zijn gesprekken 
gevoerd met diverse partijen en zijn achterliggende 
documenten bestudeerd. Dit heeft geresulteerd in 
een achtergronddocument, dat iedere deelnemer 

voorafgaand aan de schetsschuit toegestuurd heeft 
gekregen. Iedere deelnemer kan zo met dezelfde 
basiskennis deelnemen aan de schetsschuit.

Op de schetsdag zelf, in de Ridderzaal van Kasteel 
Keppel, is in drie groepen gewerkt aan de volgende 
thema's:

• een leefbare Dorpsstraat
• TOP met potentie
• herinrichting moestuin landgoed Keppel
• het 'palet van Keppel'

In de ochtend was er bovendien een 'denktank 
duurzame energie' die zich heeft gebogen over 
het thema 'duurzame energie op een duurzaam 
landgoed'.

Iedere groep is zorgvuldig samengesteld 
met vertegenwoordigers van relevante 
overheidsorganisaties, belangengroepen en overige 
belanghebbenden. De begeleiding van de groepen 
was in handen van een ontwerper, die enerzijds 
het gesprek in goede banen leidde en tegelijkertijd 
schetsenderwijs zorgde voor de verslaglegging.

Hierna worden de verschillende thema's nader 
toegelicht en zijn, per thema, de belangrijkste 
resultaten van de eerste schetsdag weergegeven. 
De resultaten zijn denkrichtingen die wellicht in 
een tweede bijeenkomst verder uitgewerkt zullen 
worden. Na een tweede bijeenkomst zullen we de 
resultaten proberen te vertalen in een 'Verdrag van 
Keppel'. Dit 'verdrag' bestaat uit een aantal concrete 
afspraken waar gemeente, landgoed en eventuele 
andere betrokkenen zich voor in zullen zetten.

"Fantastisch dat zoveel mensen mee willen denken en hun tijd er 
in willen steken"
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Een leefbare Dorpsstraat
Het aanpakken van de Dorpsstraat is een belangrijke 
voorwaarde voor het laten slagen van andere 
projecten rondom het kasteel. 

De huidige situatie van de Dorpsstraat zorgt 
ervoor dat huizen moeilijk verkoopbaar zijn, dat 
ondernemers wegtrekken en dat toeristen en 
recreanten weg blijven. Ooit (20 jaar geleden) heeft 
er een plan gelegen voor een nieuwe rondweg die 
de N814 zou ontlasten. De provincie had destijds 
ook geld beschikbaar om die nieuwe rondweg te 
realiseren. Voor de aanleg waren gronden nodig van 
landgoed Keppel. De rondweg is niet gerealiseerd. 
Inmiddels is ook het budget van de provincie 
‘verdampt’. Ook het idee van een nieuwe rondweg 
is niet meer aan de orde: de huidige wegenstructuur 
zou moeten voldoen.

De N814 heeft ook de aandacht van provincie 
en gemeente, hoewel het, gezien het aantal 
ongevallen, geen onveilige weg is. Eens in de 
9 jaar wordt door de provincie naar alle wegen 
gekeken. Zo nodig worden herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd. Voor 2019 staat de N814 in de planning. 
Twee jaar geleden is daarom al gestart met een 
probleemverkenning. Uit kentekenonderzoek is 
gebleken dat 95% van het verkeer op de N814 
aangemerkt kan worden als sluipverkeer, voor een 
groot deel afkomstig van de nieuwe rondweg rond 
Hummelo (N314). Er wordt momenteel gedacht over 
het aanbrengen van een zogenaamde ‘knip’ in de 
Hummeloseweg tussen de N317 en de N314. Het 
verkeer wordt op die manier gedwongen gebruik 
te maken van de route N314 (Sliekstraat) en N317. 
Mogelijk ontlast dit ook de N814 ten zuiden van de 
N317.

Desondanks wordt ook gedacht over specifieke 
maatregelen voor de N814 om de Dorpsstraat te 
ontlasten. Het kan dan gaan om een spitssluiting 
of over het afsluiten van de gehele weg. Of deze 
maatregelen de druk op wegen in de omgeving 
zullen verhogen kan alleen getest worden door 
metingen uit te voeren tijdens een tijdelijke afsluiting 
van de N814. In sommige gevallen wijkt sluipverkeer 
dan vanzelf uit naar de meest logische route en 
komt er op die manier achter dat deze net zo snel of 
sneller is.

Voordat tot dergelijke maatregelen over kan worden 
gegaan is het echter belangrijk om goed af te 
stemmen met belangrijke partijen als hulpdiensten 
en de LTO.

Ten aanzien van het Toeristisch Overstappunt (TOP) 
en eventuele andere activiteiten rond kasteel Keppel 
is afstemming ook belangrijk. Terwijl de hierboven 
genoemde maatregelen tot doel hebben om de 
verkeersdruk te verminderen, kan een druk bezocht 
TOP of evenement op het kasteel juist zorgen voor 
een hogere verkeersdruk. 
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Ook het parkeren in de Dorpsstraat is een punt van 
aandacht. Bewoners van de Dorpsstraat parkeren 
hun auto over het algemeen aan de voorzijde van 
hun huis, aan de Dorpsstraat. Momenteel zorgt 
dit al voor problemen. Het gaat dan niet alleen 
om de doorstroming, maar ook over de weinige 
ruimte die nog overblijft voor voetgangers. Ook 
het historische beeld van Laag-Keppel, en daarmee 
de aantrekkelijkheid voor recreanten, is gebaat bij 
minder geparkeerde auto's in de Dorpsstraat.

Landgoed Keppel heeft al een aantal overdekte 
parkeerplaatsen gerealiseerd in de schuur aan 
de Dorpsstraat 7A. Daarnaast is er al een aantal 
betaalde parkeerplekken gerealiseerd aan de 
achterzijde van de woningen aan de Dorpsstraat. 
De toegangsweg is voorzien van een elektrisch hek, 
zodat gebruikers vanuit de auto het hek kunnen 
openen en sluiten.

Wellicht bestaat de mogelijkheid om extra 
parkeerplekken voor bewoners van 
de Dorpsstraat en hun bezoekers 
te realiseren. Zo ontstaat meer 
ruimte in de Dorpsstraat, die ten 
goede kan komen aan een fraaiere 
inrichting en voetgangers.

Fact-finding: betrokkenen over de Dorpsstraat
De situatie in de Dorpsstraat moet duidelijk anders. 
Verkeer door de Dorpsstraat moet in ieder geval 
afgeremd worden in snelheid en hoeveelheid. 
Bestemmingsverkeer en landbouwverkeer moeten 
nog wel gebruik kunnen maken van de Dorpsstraat.
In de huidige situatie rijden auto's te snel en hebben 
ze maar weinig ruimte in de smalle straat. Ook het 
parkeren in de straat leidt tot problemen. Doordat 

aan beide zijden van de straat wordt geparkeerd 
moeten de passerende auto's hier tussendoor 
slalommen. Om geparkeerde auto's te kunnen 
passeren verhogen mensen soms hun snelheid.
Veel woningen in de Dorpsstraat staan momenteel 
te koop. Dit heeft mogelijk ook te maken met 
de huidige verkeerssituatie, die zorgt voor een 
verminderde leefbaarheid.

De grote troef van de Dorpsstraat is het historische 
ensemble. Alle monumentale panden, de molen, de 
dorpspomp en natuurlijk het kasteel zorgen voor 
een uniek straatbeeld. Dit ensemble is een kans voor 
de toekomst.

Laaghangend fruit 
Hoe kun je op korte termijn al iets doen aan de 
ingewikkelde problematiek met betrekking tot de 
Dorpsstraat? Dat is een belangrijke vraag die voor 
ligt. Het liefst wordt de straat al in 2017 verkeersarm 
gemaakt. Door het 'laaghangende fruit' te oogsten 

kan daar een bijdrage aan worden geleverd.

In de eerste plaats draagt het parkeren in de 
Dorpsstraat bij aan de verminderde doorstroming 
wat leidt tot onveilige situaties. Dit zou nu al 
opgepakt kunnen worden. De gemeente zal 
onderzoeken welke parkeerbehoefte er is. 
Daarna wordt onderzocht in hoeverre de huidige 
parkeergelegenheid achter de woningen voldoet 
of moet worden uitgebreid. Tot nu toe wordt 
daar echter nauwelijks gebruik van gemaakt. 

Waarschijnlijk zullen de bewoners eerder geneigd 
deze parkeerplaats te gebruiken als, in ruil hiervoor, 
de Dorpsstraat fraaier wordt. Ook voor het landgoed 

biedt nieuwe parkeerruimte 
voordelen. In plaats van het huidige 
parkeerveld voor het kasteel kan zij 
mogelijk ook gebruik maken van 
deze nieuwe parkeergelegenheid.

Parkeren voor mindervalide bewoners is wellicht 
mogelijk in de parkeerschuur op Dorpsstraat 7a.

Vormgeving
Wanneer de auto's uit het profiel verdwijnen 
ontstaat ruimte voor voetgangers. Wellicht ontstaan 
zelfs plekken om te verblijven, bijvoorbeeld rondom 
de dorpspomp. De herinrichting van de Dorpsstraat 
zal met historische materialen (gebakken klinkers 
en/of natuursteen) worden uitgevoerd. Er zal 
onderscheid gemaakt worden in materiaalkeuze 

"Twintig jaar geleden was het hier nog idyllisch, maar intussen 
verpaupert de straat toch weer"
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"Het ensemble van gebouwen in de Dorpsstraat is een grote plus"

tussen de rijweg, waar fietsers voorrang hebben, 
en de voetgangersgebieden aan weerszijden. Bij de 
vormgeving zal eveneens aandacht worden gegeven 

aan de toegankelijkheid voor mindervaliden. 
De brug over de Oude IJssel is momenteel te smal 
om auto's, wandelaars en fietsers tegelijkertijd veilig 
te laten passeren. Door de autorijweg op de brug te 
versmallen ontstaat meer ruimte voor wandelaars 
en fietsers. De auto's kunnen dan in één richting 
tegelijk de brug passeren. Hierbij zou het verkeer 
vanuit Laag-Keppel voorrang moeten krijgen. 
Aandachtspunt hierbij is wel dat voorkomen moet 
worden dat mensen extra gas gaan geven om snel 
de brug over te zijn voordat de tegenligger bij de 
brug aan komt.

Een verkeersluwe Dorpsstraat
De Dorpsstraat verkeersluw maken kan op diverse 
manieren. Allen hebben ze hun voor- en nadelen. De 
daadwerkelijke keuze voor een methode om verkeer 
te weren ligt bij gemeente en provincie. Zij zullen 
in hun afweging ook de effecten in breder verband 
mee nemen. De volgende methoden zijn tijdens de 
schetsschuit ter sprake gekomen:
  
• Afsluiten Wehlsedijk door een landbouwsluis, 

zodat het landbouwverkeer hier geen hinder 
van ondervindt. Om te zorgen dat het TOP 
wel bereikbaar is voor verkeer vanuit noord 
en zuid zal het TOP aan beide zijden van de 
landbouwsluis een ingang moeten krijgen. Het 
TOP kan dan ook gebruikt worden als doorsteek 
voor bestemmingsverkeer.

• De ooit geplande rondweg kan opnieuw in het 

leven geroepen worden.
• Het afsluiten van de Dorpsstraat ter hoogte van 

de oude tak van de Oude IJssel door middel van 

spitssluiting of nummerbordherkenning.
• Een verkeerscirculatieplan ontwikkelen voor het 

gehele gebied Hummelo, Keppel en Doetinchem
• De N317 alleen doorgaand te maken zodat men 

vanuit deze doorgaande weg de Dorpsstraat niet 
in kan. De huidige afslag naar Doetinchem komt 
dus te vervallen.

Bij al deze punten moet goed in de gaten gehouden 
worden of de maatregelen er niet voor zorgen dat 
het probleem naar een andere locatie verschoven 
wordt. Daarbij is het ook van belang dat lokaal 
verkeer tussen de dorpen in de omgeving mogelijk 
blijft.

Provincie en gemeente zetten stappen
Naar aanleiding van de schetsschuit op 22 februari 
werkt de provincie Gelderland aan een rapport 
waarin de mogelijkheden voor het verkeersluw 
maken van de Dorpsstraat verder zijn uitgewerkt 
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mindervaliden binnen de bebouwde kom. Daarnaast 
is er een parkeerplaats tegenover de Keppelse molen 
voor 11 auto's. 
Waarschijnlijk is het wenselijk één of enkele 
parkeerplaatsen voor mindervaliden te handhaven in 
de nabijheid van de woningen. In totaal dient er dus 

voor minimaal 20 parkeerplaatsen een alternatieve 
locatie te worden gevonden. 

Parkeernormen 
Los van de huidige situatie moet het aantal 
parkeerplaatsen ook toekomstbestendig zijn 
en voorzien in ruimte voor bezoekers van 
bewoners. Het is niet duidelijk of het huidig 
aantal parkeerplaatsen voldoende voorziet in 
die parkeerbehoefte. Duidelijk is in ieder geval 
dat de parkeerplaats tegenover de Keppelse 

molen regelmatig door bezoekers van bewoners 
wordt gebruikt. Omdat nog niet alle beschikbare 
woningen in de Dorpsstraat zijn bewoond kan de 
parkeerbehoefte nog iets toenemen. 
Om te komen tot een realistisch aantal plaatsen 
is gekeken naar de parkeernormen die door 

de gemeente worden 
gehanteerd en die zijn 
geformuleerd door het 
CROW. Zij hanteren een 
parkeernorm van 1,8 
parkeerplaatsen voor een 

huurwoning en 2,4 parkeerplaatsen voor een hoek- 
of tussenwoning in de koopsector. Dit is inclusief 0,3 
parkeerplaatsen voor bezoekers. 
Gemiddeld gaan we in deze sessie voor Laag- 
Keppel uit van twee auto's per woning. 

De dorpsstraat beschikt over ongeveer 24 adressen. 
10 aan de oostzijde en 14 aan de westzijde 
van de straat. In de Dorpsstraat zijn minimaal 4 
parkeerplaatsen gelegen op eigen terrein. Voor een 
parkeervoorziening op eigen terrein kunnen 0,8 
parkeerplaatsen worden afgetrokken van de norm. 
Daarnaast is er de (betaalde) parkeervoorziening 
voor 5 tot 7 voertuigen in de schuur op nummer 7A. 

Als we voor alle adressen uitgaan van de 
norm komen we uit op een parkeerbehoefte 
van 48 plaatsen. Gaan we uit van 5 overdekte 
parkeerplaatsen en 4 plaatsen op eigen terrein dan 
is er nog behoefte aan 39 parkeerplaatsen. 

en doorgerekend. Eind mei 2017 is een concept-
rapportage gedeeld met de gemeente Bronckhorst. 
De gemeente is in de gelegenheid om te reageren 
op de in het rapport opgenomen voorstellen.
Het is goed mogelijk dat er meerdere opties 
mogelijk zijn. In dat geval kan er nog een 
bijeenkomst voor 
bewoners en andere 
belanghebbenden 
(bijvoorbeeld 
Cumela en de 
LTO) worden 
georganiseerd. Zij kunnen dan eveneens hun 
voorkeur uitspreken. 
Een leefbare, verkeersluwe Dorpsstraat is een 
belangrijke voorwaarde voor het laten slagen van 
andere projecten in en rondom landgoed Keppel en 
Laag-Keppel. Het is dan ook belangrijk dat het nu 
ingezette proces bij gemeente en provincie onder de 
aandacht blijft.

Uitwerking van een leefbare Dorpsstraat
Op de terugkomdag op 8 mei zijn de deelnemers 
in een tweetal ronden aan de slag gegaan om het 
parkeren rond de Dorpsstraat nader uit te werken. 

Parkeren voor bewoners
In het ideaalplaatje ontstaat een verkeersluwe 
Dorpsstraat met een aangenaam verblijfsklimaat. 
Omdat de ruimte in het profiel van de Dorpsstraat 
beperkt is wordt er gezocht naar alternatieve 
parkeerlocaties voor de bewoners en hun bezoek. 
Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met 
opstelruimte voor laden- en lossen bij bedrijven en 
het parkeren voor mindervaliden.

De huidige inrichting voorziet in 9 reguliere 
parkeerplaatsen en één parkeerplaats voor 

"Het slagen van bijna alle projecten staat of valt met een verkeersluwe 
Dorpsstraat."
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Uitgangspunt schetsschuit
Voor de schetsschuit hanteren we een ondergrens van 20 alternatieve 
parkeerplaatsen en een bovengrens van 40. Een enquête onder alle bewoners 
moet uitwijzen wat de werkelijke parkeerbehoefte is in de nieuwe situatie.  

Parkeren in de moestuin
Aan de achterzijde van de even huisnummers wordt door het landgoed een 
parkeervoorziening aangeboden tegen een kleine vergoeding. Op dit moment 
maken enkele bewoners gebruik van deze service.  
Met een kleine aanpassing kan deze locatie dienen als alternatief voor het 
parkeren in de Dorpsstraat. Uitgangspunt hierbij is wel dat het parkeren gratis is. 
Dit zou een bijdrage van het landgoed aan een leefbare Dorpsstraat kunnen zijn.  
De huidige situatie biedt bij enkelzijdig haaks parkeren ruimte aan ongeveer 
40 auto's. In principe zou deze locatie dus kunnen voorzien in de gehele 
parkeerbehoefte. Ten behoeve van de uitstraling van de moestuin is het echter 
wenselijk om geen brede parkeerplaats te realiseren. Verder zou, voor een 
optimale relatie tussen eventuele horeca ter plaatse van 'Molenzicht' en de 
moestuin, niet geparkeerd moeten worden tussen het perceel 'Molenzicht' en 
de moestuin. Dit zou immers een (visuele) barrière vormen die een negatieve 
werking kan hebben op toekomstig gebruik. Uit kwalitatief oogpunt is er in de 
moestuin, rekening houdend met de hierboven genoemde uitgangspunten, dan 
ook plaats voor ongeveer 20 auto's.
De locatie is op dit moment alleen toegankelijk via de (rijksmonumentale) 
dorpspomp. Het zou de toegankelijkheid ten goede komen als de steeg tussen 
huisnummers 10 en 12 zou worden opengesteld voor bewoners (van de 
overzijde van de straat). 
Voor bewoners aan de kasteelzijde (oostzijde) van de dorpsstraat kan ook 
gezocht worden naar een alternatieve parkeervoorziening in combinatie met de 
parkeervoorziening voor het kinderdagverblijf. Langs de bestaande route kan vrij 
eenvoudig een aantal extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Hierbij wordt 
rekening gehouden met het feit dat dit ook de aanvoerroute van biomassa voor 
de biomassacentrale zal worden. 
De hier gerealiseerde parkeerplaatsen kunnen ook de bestaande plaatsen bij 
de entree van Laag-Keppel vervangen. Deze plek kan dan een kwaliteitsimpuls 
krijgen die past bij een recreatieve bestemming als Laag-Keppel. 

kinderdagverblijf
'Nijntje' 

Keppelse
Watermolen 

Moestuin 
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De tekening hiernaast laat een uitwerking van het 
parkeren in de moestuin en bij het kinderdagverblijf 
zien. Samen is hier plaats voor ongeveer 40 auto's.

Groepen en bussen 
Het is niet uit te sluiten dat er in de toekomst 
groepen met bussen op bezoek zullen komen in 
Laag- Keppel. Het is verstandig hier op voorhand 
rekening mee te houden en de inrichting hierop aan 
te passen. 
Er is gezocht naar diverse opties in de nabijheid van 
de Dorpsstraat. Er is een aantal opties dat hiervoor 
in aanmerking komt: 

• de locatie naast cafetaria Olde Skole
• het bestaande parkeerterrein achter de Gouden 

Leeuw
• het (toekomstige) parkeerterrein achter het TOP

Om de bewoners binnen de bebouwde kom niet 
verder te belasten is de meest wenselijke locatie 
de toekomstige parkeerplaats bij het TOP. Bij de 
inrichting hiervan dient dan ook rekening te worden 
gehouden met manoeuvreer- en opstelruimte voor 
touringcars. Aandachtspunt is de begaanbaarheid 
van het verhard oppervlak voor ouderen. Eventueel 
kan een parkeerplaats worden gecombineerd met 
een stopplaats in het dorp. 
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Herinrichting moestuin landgoed Keppel
Ten westen van de Dorpsstraat lag van oorsprong 
de moestuin van landgoed Keppel. Het landgoed 
zou dit terrein, dat momenteel braak ligt, graag 
weer een functie geven. Dorpsbelang Keppel en 
Eldrik heeft zich hier de afgelopen tijd voor ingezet. 
Uitgangspunt hierbij was dat het terrein meer dan 
een moestuin zou worden: er moet ook iets te 
beleven zijn. Idee was om ondernemers hier een 
plek te geven om zich hier te presenteren. Middels 
een enquête heeft Dorpsbelang de interesse 
hiervoor gepeild: er bleken dertien ondernemers 
geïnteresseerd. Initiatieven die niet kansrijk werden 
geacht zijn hier al uitgefilterd.

Piet Oudolf is, als bekende inwoner van Hummelo, 
gevraagd om medewerking. Zijn advies is om op 
de plaats van de moestuin een theekoepel annex 
informatiepunt met een fraaie tuin te ontwikkelen. 
Misschien is er een combinatie te maken met het 
'bedrijfsbouwblok' dat nog op het terrein van de 
moestuin ontwikkeld kan worden.

Het initiatief van Dorpsbelang, samen met 
ondernemers, heeft echter nog niet tot een concreet 
resultaat geleid.  Mogelijk kan de Stichting Keppelse 
Molens een rol spelen in de verdere ontwikkeling 
van het moestuincomplex.

Ook de Stichting tot behoud van particuliere 
historische buitenplaatsen (PHB) besteedt in haar 
in 2009 opgestelde 'Beheerplan Keppel' aandacht 
aan de voormalige moestuin. In haar rapportage 
beschrijft de stichting een streefbeeld, waarbij 
de inrichting van de moestuin refereert aan de 
oorspronkelijke functie en inrichting van het terrein. 
De voorgestelde opzet bevat in ieder geval de 
volgende basiselementen: 

• Een boomgaard in het westelijke deel, waar ook 
in een ontwerp van Zocher ooit een boomgaard 
was gedacht.

• Een laan die de boomgaard ontsluit.
• Een organisch vormgegeven tuingedeelte, 

bestaande uit middelhoge beplanting en gras.
• Een lijnvormig element dat de noordzijde van de 

moestuin begrenst. Dit element moet refereren 
aan de oorspronkelijke tuinmuur die op deze 
locatie heeft gestaan.

Parkeren voor bewoners van de Dorpsstraat zou 
volgens het beheerplan aan de oostzijde van de 
moestuin gerealiseerd kunnen worden.

Een deel van de door de Stichting PHB voorgestelde 
maatregelen is inmiddels door het landgoed 
uitgevoerd. Zo is er een fraai toegangshek geplaatst, 
zijn er parkeerplaatsen aangelegd aan de oostzijde 
van het terrein en zijn er diverse hagen aangeplant. 
Ook het bijgebouw en de kweekbak zijn hersteld. Op 
het meest westelijke deel van het terrein is inmiddels 
een boomgaard met walnoten geplant. Zoals 
hiervoor al aangegeven is ook gewerkt aan een 
nieuwe bestemming van het geheel. Tot op heden is 
dat echter nog niet gelukt.
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Fact-finding: waarom is er nog geen invulling?
De moestuin ligt feitelijk te wachten op een nieuwe 
gebruiker. Op hoofdlijnen is het terrein ingericht, 
basisvoorzieningen in de vorm van een gebouw met 
toilet, water en verwarming zijn aanwezig. Landgoed 
Keppel heeft bewust niet veel voorwaarden gesteld 
aan toekomstig gebruik van de moestuin. Op 
die manier hoopt zij dat iemand met een 'ei van 
Columbus' komt waarmee het een bruisende plek 
kan worden. Tegelijkertijd wordt deze vrijheid door 
mogelijke exploitanten gezien als een belemmering. 
Zij willen graag weten 
waar ze aan toe zijn. 
Hoeveel pacht verlangt 
het landgoed voor het 
stuk grond en het gebruik 
van de gebouwen? En wat heeft het landgoed zelf 
voor ogen als het gaat over de inrichting? Al met 
al lijkt het nodig om een Programma van Eisen op 
te stellen voor de moestuin en de gebouwen. Op 
basis daarvan kan een eventuele exploitant plannen 
maken.

Ideeën voor 'Kasteelstad Keppel'
De moestuin is geen op zichzelf staand element. Het 
is onlosmakelijk onderdeel van landgoed Keppel. Het 
geheel van kasteel, Dorpsstraat met bebouwing en 
dorpspomp en voormalige moestuin zou zich dan 
ook veel meer moeten profileren als 'Kasteelstad 
Keppel'. 
Momenteel wordt het kasteel nog gezien als 
ontoegankelijk, terwijl er wel behoefte bestaat aan 
een bezoek aan het kasteel. Er is zelfs gebleken dat 
mensen bij rondleidingen waarde hechten aan of 
hun gids ook daadwerkelijk de baron is. Momenteel 
heeft het landgoed geen website. Een goede stap 
zou dan ook zijn om een webstite te ontwikkelen, 
waarop mensen in kunnen schrijven voor een 

rondleiding door het kasteel. Hierbij kan extra geld 
gevraagd worden voor een rondleiding met een lid 
van de familie Van Lynden.
Maar ook los van een rondleiding bestaat bij mensen 
de behoefte om op het voorplein van het kasteel 
te mogen komen en zo het geheel van Kasteel, 
Dorpsstraat en moestuin te beleven. De dorpspomp 
zou hierbij prima een centrale plaats in kunnen 
nemen, waarbij de inrichting zodanig is dat het meer 
een verblijfsplek wordt. 
Kanttekening is dat de bewoners van het kasteel 

niet zitten te wachten op meer mensen rondom het 
kasteel. Voor een deel is dat echter te ondervangen 
door frequenter rondleidingen te organiseren: 
hiermee verdient het landgoed geld, terwijl de 
mensen tegelijkertijd 'kasteelstad Keppel' kunnen 
beleven.
Ook voor bruiloften liggen er kansen. Momenteel 
kan er al getrouwd worden in de Ridderzaal van 
het kasteel. Na de ceremonie heeft het kasteel 
nu echter niets meer te bieden. Het kasteel kan 
wellicht arrangementen aanbieden: trouwen in de 

ridderzaal, dineren 
in het koetshuis en 
feesten in de stad. 
Waarbij nog gezocht 
moet worden naar een 

geschikte feestlocatie. Wellicht kan hotel De Gouden 
Leeuw hierin een rol spelen. Van oudsher heeft deze 
plek altijd in ieder geval een 'visuele relatie' met 
het kasteel gehad. Mogelijk is er in de Dorpsstraat 
ook ruimte voor een nieuwe horecagelegenheid, 
bijvoorbeeld in het pand 'Molenzicht' aan de 
Dorpsstraat 28.

Concrete plannen voor het terrein van de moestuin 
zijn er nog niet. Op termijn zou men de woonboten 
die momenteel in de zijtak van de Oude IJssel 
liggen het liefst vervangen door een aanlegsteiger 
voor kano's en wellicht enkele klassieke boten die 
ingericht zijn als Bed & Breakfast.
De moestuin zelf moet een bruisend punt worden, 
waar misschien wel ruimte is voor een klimbos, 
horeca, landgoedwinkel of een beeldentuin. Tipi's 
of yurts zouden een plekje kunnen krijgen in de 
boomgaard, zodat een kleinschalige kampeerplek 
ontstaat. Het bijgebouw zou dan ingericht kunnen 
worden als faciliteitengebouw.

"De Dorpsstraat is een soort fuik. En als we al die mensen toch vangen, kunnen 
we ze maar beter iets aanbieden."
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Moestuin combineren met horeca
Met betrekking tot de moestuin doet zich naar alle waarschijnlijkheid binnenkort 
een kans voor die tijdens de terugkomdag verder is besproken. Het pand 
'Molenzicht', aan de Dorpsstraat 28, komt waarschijnlijk binnen afzienbare tijd 
vrij. In dat geval heeft het landgoed het recht van eerste koop. Ligging, zowel in 
de Dorpsstraat als nabij de Keppelse molen en de rijksmonumentale dorpspomp, 
en grootte maken een horeca-bestemming kansrijk, mits er iets gebeurt met 
de Dorpsstraat. Omdat het perceel van 'Molenzicht' grenst aan de moestuin, 
ligt het voor de hand dat er een link wordt gelegd. 'Molenzicht' kan hierbij 
dienst doen als horeca, groepsaccomodatie en/of dienstwoning, terwijl in de 
moestuin gewassen worden gekweekt die gebruikt kunnen worden in de keuken.  

Exploitatie van de 
moestuin in combinatie 
met 'Molenzicht' 
lijkt kansrijker dan 
expoitatie van de 
moestuin alleen.
Zonder combinatie 

met 'Molenzicht' wordt de combinatie met horeca een stuk lastiger. In dat 
geval zou, in de nabijheid van de huidige bebouwing, een nieuw pand moeten 
worden gebouwd. Het realiseren van een dienstwoning is dan echter nagenoeg 
uitgesloten. 

Parkeren mogelijke horeca 'Molenzicht'
De locatie langs de moestuin biedt eventueel ruimte om het parkeren uit te 
breiden aan weerszijden van de toerit. Deze parkeerplaatsen zouden kunnen 
dienen voor bezoekers van de (toekomstige) horeca in Molenzicht. 
Omdat parkeren op deze locatie veel druk legt op de woonomgeving en de 
manoeuvreerruimte rond de rijksmonumentale dorpspomp beperkt is geeft de 
werkgroep er de voorkeur aan dat de bezoekers van de horeca gebruik gaan 
maken van de vernieuwde parkeerplaats bij het TOP. 

Exploitatie van de moestuin
Het landgoed zal het voortouw moeten nemen om een ondernemer te vinden 
voor de exploitatie van de moestuin. De gemeente heeft hierin echter wel een 
ondersteunende rol. Zo zal het, voor een rendabele exploitatie, in ieder geval 
nodig zijn om een veldschuur en/of kas te realiseren.
Het is goed om te realiseren dat de moestuin één van de weinige plaatsen in 

"Als deze dorpspomp in Italië zou 
staan zou iedereen stoppen voor een 

selfi e en een ijsje"
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Laag-Keppel is waar je in potentie mensen een paar 
uur vast kunt houden.

Het landgoed is in eerste instantie aan zet om 
een programma van eisen op te stellen. Behalve 
verwachtingen van een eventuele ondernemer zijn 
hierin ook de mogelijkheden (en onmogelijkheden) 
van het perceel opgenomen. Het landgoed geeft 
ook aan welke pachtprijs zij voor ogen heeft.
Op basis van dit programma van eisen, dat eventueel 
nog met bewoners gedeeld kan worden, kan het 
landgoed op zoek gaan naar een exploitant.
Uitgangspunten van het programma van eisen zijn in 
ieder geval dat de openheid in stand blijft en dat de 
nieuwe functie enige relatie met de oorspronkelijke 
functie van moestuin heeft. 

TOP met potentie 
Laag-Keppel is een belangrijk toeristisch knooppunt 
waar wandelroutes, fietsroutes en autoroutes samen 
komen. Het huidige overstappunt, ten zuiden van 
de Oude IJssel, is uit zijn jasje gegroeid. Er zijn te 
weinig plaatsen om te parkeren waardoor het al 
snel vol is. Veel toeristen genieten van de fietsroute 
langs de Oude IJssel, maar worden bij het Toeristisch 
Overstappunt onvoldoende verleid om ‘over de 
brug’ te komen en Laag-Keppel en omgeving verder 
te verkennen. Die functie zou de plek dan ook meer 
moeten krijgen.
Verder bestaat vanuit het Toeristisch Informatiepunt 
Drempt, Hummelo en Keppel de behoefte om de 
parkeervoorziening uit te breiden naar 60 tot 80 
plaatsen. Als locatie voor deze parkeervoorziening 
geeft zij de voorkeur aan het weiland aan de 
Wehlsedijk, in aansluiting op het huidige Toeristische 
Overstappunt. De gemeente heeft eerder een 
voorkeur uitgesproken aan een locatie in de 

nabijheid van de moestuin, aan de andere zijde 
van de Oude IJssel. Uit gesprekken die vanuit het 
Toeristisch Informatiepunt zijn gehouden met 
diverse partijen is echter gebleken dat de locatie 
ter plaatse van de moestuin minder geschikt is. Dit 
heeft met name te maken met verkeersveiligheid, 
inrichtingskosten en afstand tot de huidige TOP-
locatie.

In het kader van de schetsschuit is het belangrijk 
om te onderzoeken hoe en waar het Toeristisch 
Overstappunt het best gerealiseerd kan worden 

zodat het optimaal kan functioneren als 'Brug naar 
Bronckhorst'. De huidige locatie heeft als voordeel 
dat het langs de Oude IJssel ligt en goed aansluit 
op bestaande routes. Nadeel is dat de huidige plek 
te klein is en dat mensen wellicht niet optimaal 
verleid worden om Laag-Keppel te verkennen 
en dat het Overstappunt verkeer aantrekt, terwijl 
het tegelijkertijd een wens is om de Dorpsstraat 
verkeersluw te maken.

Fact-finding: huidige situatie
'Gastheerschap', dat is waar het momenteel aan 
ontbreekt bij de TOP. Het aantal parkeerplaatsen 
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is niet toereikend. Mensen wijken daarom uit: naar 
Doetinchem, Doesburg of Hummelo. En daarmee 
ben je ze feitelijk 'kwijt'.
Ook de verharding laat te wensen over. Na regenval 
verandert de parkeerplek in een modderpoel. Niet 
prettig en gastvrij voor bezoekers. 
Tot slot is er nog de kruising van de fietsroutes met 
de drukke N814, ter plaatse van het TOP. Dit zorgt 
voor gevaarlijke situaties. Ook voor voetgangers die 
vanaf de TOP over de brug naar Laag-Keppel willen.

Toch is er over de locatie weinig discussie. Op 
deze plek komen meerdere routes bij elkaar: auto, 
fiets, wandelen en kano. Daarmee is het echt een 
knooppunt. Juist de rol die het TOP heeft voor de 

waterrecreatie maakt de huidige locatie zo geschikt. 
Als er al gedacht wordt over verplaatsen, dan zal de 
verbinding met de Oude IJssel essentieel zijn.

Ideeën en wensen voor de toekomst
Onder aan de dijk zou, langs de provinciale weg, 
een nieuw en groter parkeerterrein aangelegd 
kunnen worden. Door hierbij gebruik te maken 
van halfverhardingen en/of grasbetonstenen moet 
deze parkeerplaats een groen karakter krijgen. Voor 
verdere landschappelijke inpassing wordt gebruik 
gemaakt van beplanting: hagen en singels die 
aansluiten op bestaande structuren in het landschap.
Ook de dijk langs de Oude IJssel draagt bij aan het 
onttrekken van de auto's aan het zicht.  

De huidige parkeerplaats ligt feitelijk op de dijk. 
Vanaf deze verhoogde plek is er een panoramisch 
uitzicht op het historische dorpsgezicht van Laag-
Keppel. De huidige halfverharding zou dan ook 
weer vervangen moeten worden door gras, met 
daarin (picknick)banken. Ook is het wenselijk om 
op deze plek een kiosk in te richten. Hier kan ijs 
verkocht worden, maar het moet ook de plek zijn 
waar mensen informatie kunnen krijgen. Zo kan de 
gastvrijheid, het gastheerschap, op het TOP vorm 
krijgen. Overigens kan een eventuele kiosk geen 
fundering krijgen: de dijk langs de Oude IJssel is een 
primaire waterkering. Hierop kan dus niet gebouwd 
worden.

Het is wenselijk dat de routestructuur wordt 
uitgebreid. Hierbij wordt vooral gedacht aan een 
nieuwe wandel- of fietsroute die langs de moestuin, 
over het oude sluiscomplex richting landgoed Mulra 
loopt. Daarvoor is afstemming nodig met diverse 
eigenaren.
Daarnaast is er de wens om het huidige fietspad, 
dat ten zuiden van de Oude IJssel loopt, over de 
waterkering door te trekken in oostelijke richting. 
Momenteel fietsen fietsers daar tegen een bordje 
'verboden toegang' aan. Overigens is dit fietspad 
geen bittere noodzaak: de huidige fietsroute loopt 
iets zuidelijker, maar komt uiteindelijk ook weer uit 
bij de Oude IJssel.

Belangrijke kans
Parkeren bij het Toeristisch Overstappunt moet 
'top' zijn. Zo creëer je gastheerschap en is het 
daadwerkelijk mogelijk om mensen over de brug 
naar Bronckhorst te brengen. Om dit te bereiken 
zullen landgoed Keppel en pachter Eddie Baerends, 
waterschap Rijn en IJssel, Stichting Achterhoek 
Toerisme en gemeente en provincie samen op 
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moeten trekken. 
De Vormgeving van de vernieuwde TOP is een 
aandachtspunt. Waar de huidige TOP nog rommelig 
en 'vol' oogt, moet de nieuwe TOP een ruime opzet 
kennen en zich voegen naar het landschap.

Uitwerking TOP met potentie 
Op de terugkomdag is verder gesproken over de 
locatie, het functioneren en de inrichting van het 
TOP. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid 
over het verkeersonderzoek dat de provincie uitvoert 
naar het verkeersluw maken van de dorpsstraat. 
Mogelijk is dit van invloed op het functioneren van 
het parkeren bij het TOP. Als de doorstroming van 
de Dorpsstraat in deze plannen beperkt wordt moet 
er gedacht worden over een scenario de 'knip' ter 
hoogte van het TOP wordt gemaakt of waarbij zowel 
aan de noord- als zuidzijde van de Dorpsstraat kan 
worden geparkeerd. Als tweede parkeerlocatie komt 
dan het perceel naast cafetaria de Olde Skole in 
beeld. 
Als er daadwerkelijk een 'knip' komt in de 
Dorpsstraat en deze ligt niet ter hoogte van het 
TOP zal er bij belanghebbenden moeten worden 
onderzocht of er draagvlak is voor een tweede 
parkeerplaats. Ook zal er dan onderzoek moeten 
worden verricht naar de herkomst van de bezoeker. 
Op basis hiervan kan dan een beslissing worden 
genomen over een verdeelsleutel van het aantal 
parkeerplaatsen en over de (mogelijke) locaties. 

Capaciteit
Het huidige TOP voorziet in ongeveer 20 
parkeerplaatsen. Op een mooie dag zijn deze plekjes 
snel gevuld. Dit dankzij de brede gebruikersgroep 
die het TOP weet te vinden. Mensen die even een 
ijsje komen eten, roeiers, skeeleraars, fietsers en 
dagjesmensen. Er is dus behoefte aan uitbreiding.

Om de komen tot een reële inschatting van het 
benodigd aantal plaatsen is gekeken naar de 
capaciteit van een aantal referentiegebieden. Uit 
deze vergelijking blijkt dat TOP Bronkhorst, TOP 
Vorden en TOP het Onland bij Doetinchem elk 
ruimte bieden aan 80 - 90 auto's. Deze locaties 
liggen binnen dezelfde regio en zijn qua toeristisch 
potentieel vergelijkbaar met Laag- Keppel. 
Gezien de capaciteit van deze TOP-locaties en 
het goede gebruik van het huidige TOP is een 
uitbreiding van TOP Laag-Keppel een goede zet 
voor de ontwikkeling als recreatieve bestemming. 
De omvang ligt tussen de 45 en 90 parkeerplaatsen. 

Fasering
Het veranderen van een bestemming is een 
langlopend en arbeidsintensief proces. Daarom 
stellen we voor direct de planologische ruimte te 
reserveren voor een TOP van 90 parkeerplaatsen 
plus de ruimte die nodig is voor landschappelijke 
inpassing en manouvreerruimte voor bussen. Het 
TOP is dan toekomstbestendig en berekend op 
groei. Het is vervolgens denkbaar te kiezen voor een 
flexibele inrichting vanwege de onzekerheid over de 
inrichting van de dorpsstraat. Je zou er bijvoorbeeld 
kunnen kiezen de helft van de gebruikelijke 90 
plaatsen uit te voeren als overloopparking. Deze 
afweging kan dan worden gemaakt na evaluatie 
van het gebruik van de eerste fase en duidelijkheid 
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omtrent de inrichting van de Dorpsstraat. 
Daarbij moet wel vermeld dat het uitvoeren van 
werkzaamheden in één werkgang altijd goedkoper 
is en meer kwaliteit oplevert dan een gefaseerde 
uitvoering. 

Kwaliteit
De aanleg van de nieuwe parkeerplaats en een 
kwalitatief ingericht TOP wordt gezien als een 
kans om een fraaie ontvangstruimte te maken 
voor de bezoekers van Laag-Keppel. Inspiratie 
hiervoor is te vinden in oude ontwerptekeningen 
van het landgoed. Hierop zijn lange zichtlijnen 
op de omgeving getekend vanuit het kasteel. De 
zichten worden aan weerszijden ingekaderd door 
beplantingen. In het uitzicht geven boomgroepen 
diepte aan het tafereel. Veel van de boomgroepen 
uit het oorspronkelijke ontwerp zijn met het 
vergraven van de Oude IJssel verdwenen. Met de 
realisatie van de nieuwe parkeerplaats kan een stukje 
van deze landgoedbeleving aan deze zijde van de 
Oude IJssel worden hersteld en verstevigd. 
De parkeerplaats is zo geprojecteerd dat deze 
buiten de (historische) zichtlijnen van het kasteel 
komt. Ongeveer evenwijdig aan de hoger gelegen 
rivierdijk. Door het aanwezige hoogteverschil met de 
dijk zullen de auto's in de nieuwe situatie niet langer 
zichtbaar zijn vanuit Laag-Keppel. 
De vormgeving van de parkeerplaats is geïnspireerd 
op de subtiele hoogteverschillen en kavelgrenzen 
in het landschap die duiden op een dynamisch 
verleden van een vrij meanderende rivier met brede 
en drassige oevers. In de oude stroomgeulen zijn 
hagen en boomgroepen  ontstaan en aangeplant. 
De hoger gelegen delen zijn als akker in gebruik 
genomen. De parkeerplaats ligt op de overgang 
van de hoge, droge akker en het natte, lage 
stroomgebied. De vormgeving versterkt deze 

contrasten. Rond de parkeerplaats dragen enkele 
nieuwe boomgroepen en hagen bij aan de 
versteviging van de landgoedsfeer. 

De parkeerplaats krijgt een zo groen mogelijk 
uiterlijk. De parkeervakken kunnen worden 
uitgevoerd in grasbetonstenen. Vanwege de vele 
verkeersbewegingen heeft het de voorkeur de 
rijbaan te maken van asfalt.  Een knuppelpad 
door de moeraszone onderaan de dijk brengt de 
bezoekers bij het TOP boven op de dijk. 
Op het TOP is de huidige parkeerplaats opgeheven. 
Het dijkprofiel ter plaatse wordt hersteld, en er 
wordt een kwalitatieve verblijfsruimte  aangelegd 
waar ook de TOP- zuil een plaatsje krijgt. 

De locatie biedt landschappelijk vormgegeven 
zitgelegenheid met zicht op de molen en het water. 
Er komt een fraaie boomgroep en een opstelruimte 
voor de ijscokar. 
Een mogelijke inrichting van de parkeerplaats is 
hierboven geschetst.

Duurzame energie op een duurzaam landgoed
Nederland worstelt met het realiseren van voldoende 
energie uit duurzame bronnen, bijvoorbeeld 
windenergie. Begin 2016 bleek nog uit een bericht 
van Omroep Gelderland dat het de provincie niet 
lukt om voor 2020 genoeg windenergie op te 
wekken. Gelderland zit zelfs bij de vier slechtst 
presterende provincies in Nederland op het gebied 
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van windenergie.
Landgoed Keppel draagt graag bij aan een 
energieneutrale gemeente. Het begin wordt 
gemaakt door het realiseren van een kleinschalige 
biomassacentrale. Windturbines of zonneweides 
zouden een substantiële bijdrage kunnen leveren 
aan zowel de klimaatopgave van provincie en 
gemeente als de duurzame instandhouding en 
herstructurering van het landgoed. Wellicht kunnen 
inkomsten ten goede komen aan projecten op het 
landgoed: het herinrichten van de Dorpsstraat, het 
ontwikkelen van de moestuin en het onderhoud aan 
het kasteel.

De vraag die hierbij op komt is hoe een 
dergelijk idee gefaciliteerd kan worden. 
Wat het landgoed betreft zouden windturbines 
of zonneweides slechts voor een vooraf bepaalde 
(beperkte) tijd op haar eigendom mogen staan 
en moeten de inkomsten aantoonbaar ten goede 
komen aan de duurzame instandhouding van het 
landgoed.

De 'denktank duurzame energie'
Een kleine groep deskundigen heeft zich een 
dagdeel gebogen over het thema 'duurzame 
energie'. In deze denktank passeren verschillende 
vormen van duurzame energie de revue.

Gezien het areaal bos en de hoeveelheid kleine 
landschapselementen die op het landgoed 
aanwezig zijn ligt het voor de hand om biomassa 
in te zetten voor het opwekken van energie. In de 
vorm van snoeihout en stamhout is dit in principe 
een onuitputtelijke bron van energie. Momenteel 
is het landgoed dan ook bezig met de aanschaf 
van een kleinschalige biomassa-centrale. Die kan 
stapsgewijs worden opgebouwd: in eerste instantie 

wordt de centrale ingezet voor kasteel, koetshuis 
en kinderdagverblijf. In een later stadium kunnen 
wellicht ook andere panden in de Dorpsstraat 
gebruik maken van de biomassa-centrale. Mocht 
er sprake zijn van een energie-overschot, dan is het 
zinvol om daarvoor een programma te maken. 

De ligging van het landgoed aan de Oude IJssel 
doet de vraag rijzen of het verval in deze rivier groot 
genoeg is om 'blauwe energie' op te wekken. Dit 
blijkt niet het geval: het verval is dermate gering dat 
een waterkrachtcentrale geen optie is.

Zonne-energie is een andere optie die is besproken. 
De gemeente Bronckhorst werkt momenteel al 
aan een zonneweide bij Keppel. Op het landgoed 
wordt de aanleg van een zonneweide echter niet 
als wenselijk gezien, omdat dit ten koste zou 
gaan van landbouwgrond op het landgoed. En 
die landbouwgrond is juist hard nodig voor de 
landbouw, die een belangrijke economische drager 
van het landgoed is. 
Het plaatsen van zonne-collectoren op daken van, 
bijvoorbeeld, stallen, is een mogelijkheid. Daken van 
monumentale panden, waaronder het kasteel zelf, 
komen niet in aanmerking voor de plaatsing van 
zonnecollectoren.

Tot slot zijn de mogelijkheden voor het plaatsen van 
windturbines onderzocht. Dit is een controversieel 
thema. Het landgoed ziet liever geen windturbines 
op haar grond verrijzen, de gemeenteraad van 
Bronckhorst wijst windenergie tot op heden af, 
plaatsing van windturbines is politiek dan ook 

niet haalbaar. Tegelijkertijd is het opwekken van 
duurzame energie een maatschappelijke opgave, 
waar het landgoed op aan zou kunnen bijdragen. 
Volgens de denktank is er op het landgoed ruimte 
voor ongeveer vier windturbines, ten zuiden van de 
Oude IJssel in het open polderlandschap. Er is een 
groot transformatorstation in de buurt, wat voor 
realisatie een voordeel kan zijn. 
Windenergie kan een belangrijke rol spelen bij 
de duurzame instandhouding van het landgoed 
en het realiseren van andere projecten, zoals de 
herinrichting van de moestuin en de Dorpsstraat. 

Daartoe is het belangrijk dat er een 
'gebiedsfonds' wordt opgericht waarin 
de opbrengsten van de windturbines 
terugvloeien. Uiteraard moeten bewoners 

en belanghebbenden worden betrokken bij zowel 
de ontwikkeling van de windturbines als bij het 
gebiedsfonds.

Met windturbines bouwen aan de toekomst
Tijdens de eerste bijeenkomst op 22 februari 
ontstond de behoefte om in de tweede sessie 
verder te denken over de mogelijkheden voor het 
plaatsen van enkele windturbines. Daartoe is voor de 
tweede bijeenkomst de AGEM uitgenodigd om mee 
te denken. De AGEM is een coöperatie die werkt 
aan een energieneutrale Achterhoek. De gemeente 
Bronckhorst is lid van deze coöperatie, net als de 
overige gemeenten in de regio Achterhoek.

Uit een quickscan die de AGEM uit heeft laten 
voeren is gebleken dat er inderdaad mogelijkheden 
zijn voor windturbines op het landgoed. In die zin is 
het dus zinvol om de mogelijkheden af te tasten. 
Uit de quickscan blijkt ook dat er in aangrenzende 
gemeenten eveneens kansen liggen.

"Een duurzaam landgoed is absoluut een droom"
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Het landgoed is enigzins huiverig voor de 
plaatsing van windturbines. Toch ziet zij ook in 
dat windturbines wellicht kunnen bijdragen aan 
een duurzame instandhouding van het landgoed. 
Bovendien kunnen inkomsten uit windturbines 
voor een deel worden ingezet om te bouwen aan 
het landschap. Terwijl de windturbines na 25 jaar 
weer zullen verdwijnen, zijn de toevoegingen in het 
landschap blijvend. 
Revenuen zouden voor een deel terug moeten 
vloeien naar de gemeenschap. Zo blijft het geld 
binnen de regio. Het is hierbij gunstig dat er 
maar één grondeigenaar is. Daarmee is er één 
aanspreekpunt voor enerzijds het plaatsen van 
windturbines en anderzijds het bestemmen van de 
financiële revenuen.  Een deel van de revenuen zou 
bestemd kunnen worden om te bouwen aan het 
landschap.

Samen optrekken 
Het landgoed moet niet de enige trekker van dit 
initiatief zijn. Om dit proces verder vorm te geven 
is samenwerking belangrijk. In eerste instantie 
gaat het daarbij om de gemeenten Bronckhorst 
en Doetinchem. Beide gemeenten hebben een 
duurzaamheidsdoel. Ook omwonenden moeten 
worden betrokken bij het proces. Zij zullen immers 
geconfronteerd worden met de windturbines. Met 
elkaar moet een gedragen initiatief ontstaan, waar 
gemeenten, landgoed en omwonenden deelnemer 
van zijn. AGEM kan bij dit proces faciliteren en de 
woordvoering op zich nemen.
Een gezamenlijk initiatief vergroot de kans van 
slagen, maar het landschap is er ook bij gebaat. Door 
over de grenzen heen te kijken en verschillende 
initiatieven in samenhang te beschouwen kan 
gewerkt worden aan een eenduidige opstelling.

Nadere verkenning
Het denken over windturbines is als een net 
ontkiemd plantje: het is snel vertrapt. Zorgvuldigheid 
is daarom geboden. Daarvoor is een nadere 
verkenning nodig. In eerste instantie zal het 
landgoed dit zelf moeten trekken, eventueel samen 
met AGEM, voorsorterend op een veranderend 
politiek klimaat. 

Het palet van Keppel
Op en rond Laag-Keppel is van alles te doen 
en te beleven. Er kan worden getrouwd in de 
Ridderzaal, de voormalige kerk is kunstgalerie en 

in de Dorpsstraat kun je genieten van een High 
Tea. Recreanten gebruiken de diverse routes om te 
genieten van de omgeving.

Tegelijkertijd hebben het koetshuis van het kasteel 
en boerderij 'Tussen d'Ysselt' nog geen duidelijke 
functie. Het voormalige clubhuis van de golfclub 
staat leeg en de werkschuur heeft zijn beste tijd 
gehad.

Welke mogelijkheden en kansen biedt het 'Palet 
van Keppel'? Sluiten we de neventak van de Oude 
IJssel weer aan op de hoofdloop, wordt Laag-Keppel 
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een stad van Kunst en Cultuur of blazen we de 
tabaksteelt nieuw leven in?

Fact-finding: geen zorgen over krimp
Op en rondom landgoed Keppel liggen reeds veel 
mogelijkheden. Voor recreanten zou het mogelijk 
moeten zijn om hier twee dagen te verblijven met 
een afwisselend programma. Zorgen over krimp 
zijn eigenlijk nodig: Keppel is een afgelegen parel, 
waarvoor vanzelf waardering zal ontstaan.

Verbeterpunten zijn er ook. Twee provinciale wegen 
doorsnijden het hart van Keppel, het bijbehorende 
kruispunt is een storend element. Recreatieve 
verbindingen zijn nog pril en er zou meer 
samenhang moeten ontstaan. Het zou daarom goed 
zijn om gezamenlijk te werken aan 'Landschapspark 
Keppel', waarin de verschillende aanwezige 'parels' 
een plekje krijgen. Zo ontstaat een samenhangend 
aanbod voor bijzondere momenten, evenementen, 
dag- en verblijfsrecreatie.

Dromen van 'Landschapspark Keppel'
Om van Keppel een werkelijke trekpleister te maken 
is het nodig te investeren in een samenhangend en 
kwalitatief hoogwaardig aanbod. Een aanbod dat 
bovendien online wordt ontsloten. 
In de eerste plaats is het belangrijk dat er een uniek 
aanbod wordt geformuleerd waarmee we de unieke 
kwaliteiten van Laag-Keppel vatten. Een eerste 
aanzet voor deze 'unique selling points':
• Het kasteel als herkenbaar middelpunt in haar 

omgeving
• De beleving van de landgoedsfeer rond het 

kasteel
• De relatie met de Oude IJssel en het water. In 

relatie tot deze kwaliteiten kunnen initiatieven 
worden geselecteerd of ontwikkeld en kan een 

zorgvuldig programma worden ontwikkeld. 
• Kunst, waarbij verblijven in het groen de rode 

draad vormt. De voornaamste doelgroepen 
bestaan uit vitale ouderen en gezelschappen uit 
de regio.  

Kwaliteit
Het ontwikkelen van een landschapspark is geen 
doel op zich. Het is een middel om alle aanwezige 
kwaliteiten in beeld te brengen en op een 
toegankelijke manier aan te bieden aan de bezoeker.  
Denk aan een 'kralensnoer' waarbij verschillende 
bijzondere plekken worden aan elkaar worden 
geregen.

In samenhang met dit kralensnoer zijn er 
voorzieningen nodig om de de bezoeker 
te faciliteren. Denk hierbij aan de volgende 
voorzieningen: 
• Korte en langere 'landgoedrondjes'
• Een centraal gelegen informatiepunt 
• Herkenbare bewegwijzering in een eigen, 

herkenbare huisstijl
• Zitgelegenheid op de mooiste plekjes 
• Een kwalitatief straatbeeld
• In aansluiting op de doelgroep aanvullende 

voorzieningen aanbieden. Te denken valt 
aan sanitair, een verblijfsruimte en een 
horecagelegenheid 

• Het aanbieden van streekproducten
• Het realiseren van een TOP/ transferium waar 

bussen en dagjesmensen kunnen parkeren en 
wegwijs worden gemaakt

Met betrekking tot de moestuin wordt gedacht aan 
het bouwen van een nieuwe orangerie. Hiervoor 
kan het bouwblok gebruikt worden dat nog in de 

moestuin aanwezig is. Dit nieuwe gebouw kan 
een horeca-functie krijgen. In het kielzog van een 
dergelijke horeca-gelegenheid kan de moestuin zich 
wellicht ontwikkelen. 

Denken over een landschapspark betekent nadenken 
over het grotere plaatje. Over wat er allemaal te zien 
en te beleven is, hoe dat elkaar kan versterken en 
hoe er een integraal plan kan ontstaan, waarbij de 
verschillende parels die Laag-Keppel rijk is aaneen 
worden geregen tot een parelketting. Het gaat 
daarbij niet om het verdienen van 'klein geld' met 
een grote hoeveelheid projecten. Het gaat om actie 
op en rondom het landgoed en in Laag-Keppel. Als 
de juiste energie ontstaat, zal het geld volgen. 

Duidelijke routestructuur
In de tweede schetssessie is nader gekeken naar de 
routestructuur. Leek het er in de eerste bijeenkomst 
op dat er met name ten zuiden van de Oude IJssel 
weinig routes voor met name wandelen waren, 
inmiddels blijkt ook hier wel degelijk een redelijk 
dicht wandelnetwerk te liggen. Op papier is dit een 
uitgebreid netwerk, in het veld zijn deze routes 
echter nauwelijks herkenbaar. Er staan borden met 
de tekst 'vrij wandelen op wegen en paden', maar 
vervolgens is er geen zichtbaar pad en lijk je als 
recreant een weiland in te lopen.
De wandelpaden ten zuiden van de Oude IJssel zijn 
ook van een ander niveau dan de wandelpaden 
aan de noordzijde. De noordzijde functioneert 
eerder als uitvalsgebied voor de bewoners van 
Laag-Keppel. De routes aan de zuidzijde zijn meer 
bestemd voor de 'rugzakwandelaar' die echt voor 
de rust, de omgeving en de afstand komt. Ook voor 
deze wandelaar is het echter wel van belang dat de 
padenstructuur herkenbaar is. Een gemaaid pad, 
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wellicht aan de wei-zijde voorzien van een extra 
raster, voldoet dan ook prima. Als referentie kunnen 
de zogenaamde 'klompenpaden' die Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland aanlegt dienen. 
Dergelijke klompenpaden worden zowel aangelegd 
als beheerd door deze stichting.
In overleg met de beheerder van jachthaven 
'Bommen Berend' en waterschap Rijn en IJssel 
zou de route langs de voormalige moestuin 
doorgetrokken moeten worden richting landgoed 
Mulra. Daar kan aansluiting gezocht worden op 
wandelmogelijkheden ten noorden van de N317.
Verdichting van de wandlpadenstructuur in de 
directe omgeving van het kasteel is voorlopig niet 
aan de orde. Omdat het kasteel bewoond is zou dat 
de privacy van de bewoners teveel aantasten. Het is 
niet ondenkbaar dat er in de toekomst anders over 
wordt gedacht. De directe omgeving van het kasteel 
is echter maar één keer te vergeven. Is het eenmaal 
openbaar, dan is afsluiten niet meer aan de orde.

Duidelijke informatie bij de TOP
De informatievoorziening op en rondom de TOP kan 
nog verbeterd worden. Dat kan analoog, middels 
folders en een gastheer ter plaatse. Er wordt echter 
ook gewerkt aan de digitalisering van het concept 
'TOP'. Het is daarbij denkbaar dat per TOP een 
kaartje met daarop routes en interessante punten 
gedownload kan worden.

Verblijfsrecreatie
Het erf aan de Slondeweg 9, Tussen d'Ysselt, staat 
al enige tijd leeg. Het landgoed heeft plannen om 
dit pand als exclusieve recreatiewoning te verhuren. 
Graag zouden ze daarbij steun vinden van de 
gemeente.
Bovendien zou het landgoed een lokale ondernemer 

graag de mogelijkheid bieden om een aantal 
kampeervlotten op de voormalige zandwinplas 
te exploiteren en een (deel van) deze plas een 
recreatieve bestemming te geven zodat er wellicht 
een strandje gemaakt kan worden. 

Keppel.nl
Momenteel is er geen website waarop recreanten 
en/of andere geïnteresseerden eenvoudig informatie 
over kasteel, stad en omgeving kunnen vinden. 
Een dergelijke website zou in nauwe samenwerking 
tussen landgoed en ondernemers tot stand moeten 
komen. Op de website kunnen recreatieve routes, 
activiteiten en campings gepresenteerd worden. 
Daarnaast is het misschien een platform waarop 
mensen achtergronden bij kasteel en landgoed 
kunnen vinden.
Op de website kan bovendien verwezen worden naar 
andere relevante websites. Zo kunnen recreanten 
ook digitaal hun weg vinden in de Achterhoek.
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Bronnen:

• www.wikipedia.org

• www.rijksmonumenten.nl (http://rijksmonumenten.nl/
monument/528692/kasteel-keppel:-hoofdgebouw/laag-keppel/)

• www.mulra.nl

• www.graafschap-middeleeuwen.nl (http://www.graafschap-
middeleeuwen.nl/joomla/index.php/kastelen/140-kasteel-keppel.
html#Hommeke)

• www.janeaustensociety.nl

• www.dewarande.nl 

• www.topotijdreis.nl

• Overmars, W., 1988: De buitenplaats Keppel, het historisch onderzoek. 
In: Groen 12, 1988 

• Verhoeff, P., R.H.M. van Immerseel, J.L.J. Coenen en R. v.d. Akker, 2009: 
Beheerplan Keppel te Laag-Keppel, Stichting particuliere historische 
buitenplaatsen

• www.omroepgelderland.nl

• gesprekken met diverse belanghebbende partijen
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Deelnemers schetsschuit 22 februari 2017

Landgoed Keppel

• mr. W.J.R. baron Van Lynden - Directeur/bewoner kasteel

• Rijn van Lynden - Pallandt van Keppelstichting

• Frans van Lynden - rentmeester

Begeleiding dag/proces

•  - Dagvoorzitter | Gesprek in Beweging

•  - Hofstra|Heersche landschapsarchitecten

•  - Hofstra|Heersche landschapsarchitecten

•  Landschapsontwerper |  
Tuin & Landschap

Deelnemers

•  - Gemeente Bronckhorst

•  - Gemeente Bronckhorst

•  - Gemeente Bronckhorst

•  - Gemeente Bronckhorst

•  - Gemeente Bronckhorst

•  - Provincie Gelderland

•  - Provincie Gelderland

•  - Provincie Gelderland

•  - trainee provincie Gelderland 

•  - Dorpsbelang Keppel en Eldrik

•  - Toeristisch Informatiepunt Dremp, Hummelo, Keppel 

•  - Stichting Achterhoek Toerisme

•  - Stichting Keppelse Molens

•  - directeur/rentmeester 't Medler b.v. 

•  LTO afdeling Bronckhorst

•  - pachter landgoed Keppel

•  - Cumela Nederland

•  - bewoner Laag-Keppel

•  - Thee of 't Ander / Stichting Keppelse Molens

•  - ijsboerderij De Steenoven 

•  - camping Siebieverden

•  - Rijksdienst coor Cultureel Erfgoed

•  - Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

•  - Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

•  - Gelderse Natuur en Milieufederatie

•  - Gelders Genootschap

•  - Kunst of Art / Galerie 1880

•  - waterschap Rijn en IJssel
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Deelnemers schetsschuit 8 mei 2017

Landgoed Keppel

• mr. W.J.R. baron Van Lynden - Directeur/bewoner kasteel

• Rijn van Lynden - Pallandt van Keppelstichting

• Frans van Lynden - rentmeester

Begeleiding dag/proces

• - Dagvoorzitter | Gesprek in Beweging

• - Hofstra|Heersche landschapsarchitecten

• - Hofstra|Heersche landschapsarchitecten

•  - Landschapsontwerper |  
Tuin & Landschap

Deelnemers

•  - Gemeente Bronckhorst

•  - Gemeente Bronckhorst

•  - Gemeente Bronckhorst

•  - Gemeente Bronckhorst

•  - Gemeente Bronckhorst

•  - Gemeente Bronckhorst

•  - gemeente Bronckhorst

•  - AGEM

•  - Toeristisch Informatiepunt Dremp, Hummelo, Keppel 

•  - Stichting Achterhoek Toerisme

•  - directeur/rentmeester 't Medler b.v. 

• - Thee of 't Ander / Stichting Keppelse Molens

•  - camping Siebieverden

•  - Gelderse Natuur en Milieufederatie

•  - Gelders Genootschap

•  Kunst of Art / Galerie 1880

• - waterschap Rijn en IJssel
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info@

www.

 

hofstraheersche.nl

hofstraheersche.nl

hofstraheersche

Jansbuitensingel 30

6811 AE Arnhem

+31 (0)6 17 31 61 88

Oosterduinweg 25

2015 KH Haarlem

+31 (0)6 22 96 07 30

KvK 55526578

BTW NL8517.51.337.B01

IBAN NL55 RABO 0119 0885 84




