Wandelen in de Wehlse Broeklanden
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Voor meer informatie: www.deversekers.nl

De kalveren van PorcPrunus blijven de eerste
vier maanden bij hun moeder. De vaarskalveren
houden we aan om de kudde uit te breiden. De
stiertjes worden os gemaakt en op 2,5-jarige
leeftijd geslacht. Ze hebben dan een mooi leven
achter de rug en dat levert een (h)eerlijk stukje vlees op, ook te koop
in onze boerderijwinkel.

De Mussenhorst is een vrij toegankelijk natuurgebied dat ligt in de Wehlse Broeklanden.
Wandelaars kunnen letterlijk oog in oog met
onze Dexters komen te staan. Maar schrik niet,
de Dexter heeft een zachtaardig karakter.

Jeltje, Tarzan, Cleo, Dorina, zomaar wat namen van onze Dexter
mini-koeien die inmiddels al een aantal jaren grazen in het natuurgebied in wording, de Mussenhorst. Onze kudde heeft als stalnaam PorcPrunus, porc van varkens en prunus van kersen. Ons inkomen halen
we uit de varkenshouderij en de kersenteelt met boerderijwinkel
“Bongerd De verse kers”.

De Dexters zijn onze passie en vanuit die
passie is het idee ontstaan mee te werken
aan het begrazingsproject op de Mussenhorst. Twee vliegen in één klap: de Dexters
onderhouden het natuurgebied waardoor
de gemeente geld bespaart en wij kunnen
beschikken over grond zodat we onze hobby
verder kunnen uitbouwen en wellicht deels
kunnen professionaliseren.

en de PorcPrunus kudde

Bongerd de verse Kers - De Wehlse Broeklanden

Waarom is het zo belangrijk om honden
aangelijnd te houden? Honden verspreiden
de ziekte Neospora. Dit is een parasiet die
bij koeien miskramen veroorzaakt en de
melkgift vermindert. De parasiet verspreidt zich via de ontlasting. Het is daarom
belangrijk dat u uw hond in geen geval in
een weiland uitlaat. Ook niet in een weiland
waar geen koeien lopen, want ook gemaaid
of ingekuild gras kan een besmettingsbron
vormen. Koeien die besmet zijn kunnen niet
behandeld worden. Ze zullen uiteindelijk vroegtijdig geslacht worden.

Als u vanuit woonwijk De Huet richting Barlham loopt, dan komt u
door het gebied ‘de Uitloop’ heen. Karakteristiek voor dit gebied zijn
de rechte singels en meidoornhagen haaks op de beek. Daartussen
vormen bloemrijke akkers en weilanden een kleurrijk geheel. De akkers worden niet bemest of gespoten. ‘s Winters vormen de overgebleven zaden een welkome voedselbron voor veel vogels.

Op de overige terreinen en wandelpaden in de Wehlse Broeklanden
geldt een aanlijn- en opruimplicht!

In het gebied ‘de Uitloop’ is een groot hondenlosloopterrein opgenomen. U kunt hier een heerlijke wandeling maken en uw hond laten
zwemmen. Een groot deel van het hondenlosloopterrein is ingerasterd en bestaat uit een grote weide waarin uw viervoeter ongestoord
achter een bal aan kan rennen. Het spelen en ravotten van uw hond is
op eigen risico.

Honden aangelijnd houden i.v.m. Neosporabesmetting.

Gebied ’de Uitloop’

Op de kinderboerderij zijn meerdere toegankelijke dierenweides met vele aaibare dieren.
Er is een een terras en vele verschillende
speelmaterialen voor onze jonge bezoekers.
Inmiddels is de uitbreiding van Kokiezier i.s.m.
gemeente en diverse bedrijven gerealiseerd.

Aan de rand van woonwijk de Huet, in het natuur en recreatie landschap de Wehlse Broeklanden, vindt u Kokiezier. De kinderboerderij is een stichting en afhankelijk van zijn sponsoren, donateurs en
inkomsten uit onze kiosk. Kokiezier is een kinderboerderij met een
breed dierenbestand met vele educatieve en kindvriendelijke dieren.
U kunt hier zeven dagen per week terecht voor een pauze tijdens uw
wandeling of fietstocht, of voor een bezoekje met uw (klein)kinderen.
Daarnaast behoren kinderfeestjes tot de mogelijkheden.

Kokiezier

Voor meer informatie: www.kokiezier.nl

De kinderboerderij draait volledig op haar vrijwilligers. In de afgelopen
jaren hebben zij veel werk verzet zowel grote als kleine projecten
dragen bij aan een verzorgde uitstraling van het terrein, dieren en
verblijven.

Hier geven klaphekken de toegang tot
de weides, waardoor bezoekers ook
na 17.00 uur nog kunnen rondwandelen tussen de dieren. Een doorgang
tussen de singel geeft toegang naar de
naastgelegen weides. Tevens is er een
boomgaard met een picknicktafel waar
u heerlijk kunt zitten.

Ook u kunt een steentje bijdragen aan het ontwikkelen van dit natuurgebied. Via de stichting “Buur maakt Natuur” kunt u voor € 6,- een
vierkante meter landbouwgrond kopen. Deze grond wordt vervolgens
door de Gemeente Doetinchem ingericht als natuurterrein.

Maak samen nieuwe natuur!

Op 5 minuten lopen van woonwijk de Huet ligt Knapperslag. Dit
voormalig landbouwperceel wordt door sponsoring ontwikkelt tot
een natuurgebied. Door het aanplanten van singels en bosjes en het
graven van slootjes krijgt het gebied weer het karakter van een oud
beekdal. Natte graslanden, elzensingels en gevarieerde oeverplekjes maken dit gebied zowel voor planten en dieren als voor mensen
aantrekkelijk.

Buur maakt Natuur

Een eigen initiatief is ook van harte welkom. Toon met uw bedrijf,
school of vereniging uw maatschappelijke betrokkenheid. En lever zo
een bijdrage aan de realisatie van dit natuurterrein. Neem voor de
mogelijkheden contact op met de stichting Buur maakt Natuur.

Initiatieven welkom

Op de website kunt u alles over het project
lezen. Op een kaart kunt u zien welke grond is
aangekocht en welke inmiddels natuurterrein is
geworden.

www.buurmaaktnatuur.nl

U ziet vrij snel het resultaat van uw aankoop.
Want binnen een jaar is uw vierkante meter
ook daadwerkelijk natuurterrein geworden.

Snel resultaat
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De naam Wehlse Broeklanden grijpt terug naar het vroegere landschap. Het is bedacht door de Oudheidkundige Vereniging Wehl. Het
verwijst naar het vroegere broeklandschap: een drassig gebied met
heide en moerasbossen. Nu is het voornamelijk weide en akkerland.

Kenmerkend voor de Wehlse Broeklanden zijn de verschillende
landschappen met elk hun eigen karakter. De hoger gelegen essen
kenmerken zich door hun openheid. Het nattere beekdal kent veel
lijnvormige singelstructuren langs watergangen. Zo hebben ook de
Sleeg, de uiterwaarden langs de IJssel en het kampenlandschap hun
eigen karakteristieken. Nieuwe aanplant versterkt het karakter van
deze gebieden.

De Wehlse Broeklanden is het prachtige buitengebied tussen
Doetinchem en Wehl. Het is een 800 hectare groot gebied waar de
gemeente actief is met diverse projecten. Door het aanleggen van
nieuwe natuurterreinen en landschappelijke beplantingen wordt het
gebied nog aantrekkelijker om te recreëren. Samen met grondeigenaren worden mogelijkheden gezocht om wandelpaadjes aan te leggen
over erven, langs weilanden en sloten.

Wehlse Broeklanden

Deze wandelfolder is een uitgave van de gemeente Doetinchem,
april 2014 Tekst: gemeente Doetinchem Druk: PrintX Doetinchem

De wandelroutes in het gebied zijn met paaltjes gemarkeerd. Houd
u er wel rekening mee dat de paden onverhard en soms smal zijn.
Ze voeren langs akkerranden en sloten. Ook kunnnen sommige
delen van het gebied drassig zijn. Draag daarom stevig schoeisel.

Meer informatie:

De Wehlse Broeklanden is het buitengebied tussen Doetinchem
en Wehl. In dit prachtige gebied zijn meerdere wandelpaden
aangelegd. Ze voeren u door een gevarieerd landschap. U loopt
hier over statige lanen, smalle weidepaden en over boerenerven.
Tijdens de wandelingen ervaart u de weidsheid van de uiterwaarden
van de Oude IJssel en de oude essen rondom het dorp Wehl. De
nieuwe natuurgebieden die u doorkruist worden deels begraast
door koeien. Het is interessant om te zien hoe deze terreinen zich
ontwikkelen.

www.buurmaaktnatuur.nl
www.pitch-putt.nl/doetinchem
www.manege-meerenbroek.nl

• Honden aan de lijn. De wandelpaden lopen deels over particulier
terrein en langs weilanden. Hondenuitwerpselen zijn zeer schadelijk
voor koeien en de bewoners houden hun erf graag schoon.
• Blijf op de paden.
• Vissen is niet toegestaan.
• Houdt het gebied netjes. Laat geen afval achter.
• Het betreden van de Wehlse Broeklanden is op eigen risico.

Om de natuur in stand te houden, de rust van de dieren niet te verstoren en de bewoners van het gebied hun privacy te gunnen gelden
er een aantal regels in de Wehlse Broeklanden.

Regels

De Mussenhorst is het centrale punt in de Wehlse Broeklanden. Een
aantal wandelpaden kruist elkaar hier. Het is leuk om daar eens heen
te wandelen. De grond naast de oude boerderij is ingericht met kikkerpoelen en een boomgaard. Kleine minikoeien begrazen het terrein.
Ontdek elk gebied en ervaar de verschillen.

www.heerenvandethee.nl
www.deversekers.nl
www.kleinbroekhuizen.nl
www.kokiezier.nl

In deze wandelfolder is ruimte geboden aan ondernemers om iets
te vertellen over hoe zij betrokken zijn bij de Wehlse Broeklanden.
Tijdens uw wandeltocht kunt u bij verschillende ondernemers aanschuiven voor een kop koffie of thee of heerlijke bak kersen. Voor
de actuele openingstijden verwijzen wij u door naar hun persoonlijke internetpagina.

De wandelpaden in de Wehlse Broeklanden worden steeds verder
uitgebreid. Kijk voor de meest recente paden op
www.doetinchem.nl
Hier kunt u ook terecht voor het laatste nieuws en achtergrond
informatie over het gebied.

al wandelend

Ontdek de Wehlse Broeklanden …

