Wandelen in de Wehlse Broeklanden

Wandeling vanaf De Huet
Vanaf De Huet kunt u een heerlijk ommetje maken door de Wehlse
Broeklanden. De komende jaren worden diverse nieuwe paden
vanaf de Huet aangelegd. U kunt nu ook al verschillende kanten uit:
richting de Mussenhorst of richting Barlham.

Richting de Mussenhorst
Middenin de Wehlse Broeklanden heeft de gemeente Doetinchem
een stuk grond aangekocht en ingericht met poelen, een boomgaard
en kleine minikoeien die het gebied begrazen: de Mussenhorst. Het
is een leuk doel om naar toe te lopen. U passeert dan het beekdal
van de Wehlse Beek.
Tot 1816 vormde de Wehlse Beek de oostgrens van de Heerlijkheid
Wehl dat toen nog tot Duitsland behoorde. Het was inwoners van
Wehl verboden om de marktplaats Doetinchem te bezoeken. De
Doetinchemseweg was lange tijd de enige verbinding met Wehl.

Beplanting langs wegen en op erven maken het gebied afwisselend
en karaktervol. De gemeente Doetinchem wil samen met grond
eigenaren in het gebied singels, hagen en boomgaarden aanplanten.
Zo is de boomgaard op de Mussenhorst op de plek geplant waar er
vroeger ook één was. U mag het fruit van de bomen plukken.

Richting Barlham
Ook in het gebied ten noorden
van de Liemersweg zijn nieuwe
voetpaden aangelegd. Zo kunt
u richting de IJsseldijk lopen.De
Oude IJssel is een belangrijke
ecologische verbinding. Langs
de rivier zijn veel natuurzones
aangelegd zoals paaiplaatsen
voor vissen, natte ooibossen en
natuurvriendelijke oevers.

Verbindingen tussen Wehl en Doetinchem waren er nauwelijks,
alleen wat eenvoudige voetpaden. Enkele paden werden later wegen,
maar de meeste paden zijn omgeploegd en verkaveld.
Het beekdallandschap kenmerkt zich door de lange smalle weidekavels, haaks op de beek. Naast de tussenliggende waterlopen zijn
veelal singels aangeplant. Wandelend door het gebied herkent u deze
patronen goed. De lange slagen lopen door tot aan de hogere drogere gronden. Hier was akkerbouw mogelijk. Om deze essen liggen
kronkelende weggetjes. Het Notenstraatje is hier een duidelijk
voorbeeld van.

Het is prachtig om te zien hoeveel diersoorten en planten te vinden
zijn op deze bijzondere plekken. De karakteristieke meidoorn
hagen in de uiterwaarden vormen schuilplekken voor vogels. Kleine
zoogdieren verplaatsen zich graag in de beschutting van deze hagen.
Door schaalvergroting in de landbouw zijn veel hagen verdwenen.
In de Wehlse Broeklanden proberen we zoveel mogelijk van deze
beplantingsstructuren weer aan te planten.

Wandeling vanaf Wehl naar de Mussenhorst

Wandeling vanaf Dichteren naar de Mussenhorst

Tijdens deze 1,5 km lange wandeling loopt u over de oude akkercomplexen van Wehl naar de Mussenhorst.

Tijdens deze wandeling loopt u vanaf het Geboortebos door het
beekdal van de Wehlse Beek naar de Mussenhorst.

De wandeling wordt begeleid door houten paaltjes met pijlen die
u kunt volgen tot aan de Mussenhorst. U kunt daar eventueel nog
doorlopen naar Dichteren of weer teruglopen. Het is de bedoeling
dat er de komende jaren meer wandelpaden open kunnen worden
gesteld zodat meer ommetjes ontstaan.

Tijdens uw wandeling volgt u de Wehlse Beek zuidwaarts. Het zal u opvallen
hoe recht de beek door het landschap
loopt. De beek wordt grotendeels
gevoed door schoon kwelwater. Dit
water komt van de Montferlandse
stuwheuvel af. Door dat schone water
is de Wehlse Beek rijk aan waterleven. Relatief zeldzame soorten als het
bermpje en de modderkruiper komen
hier voor. Maar kinderen zullen met
name de dikkopjes en stekelbaarsjes
leuk vinden! Laat ze maar eens het
schepnet en een jampotje meenemen
op de wandeling.

De wandeling voert u over de oude akkers die langs de dorpsrand
liggen. Deze werden vroeger bemest met heideplaggen vermengd
met stalmest. De akkers werden zo opgehoogd en kregen een dikke
vruchtbare toplaag. De opbolling van de akkers is nog goed te zien.
Met name de steilranden langs de akkers zijn ecologisch interessant.
Het zijn miniwereldjes tussen de grote bemeste akkers, waar veel
planten en dieren hun toevlucht zoeken.

Om de akkers heen voert een
ringweg. Daaraan lagen vroeger de
meeste boerderijen, maar met de tijd
verspreidden deze zich over de drogere percelen. De kronkelende ringwegen zijn in het Wehlse nog prachtig
te herkennen. De grillige patronen
van de Groenestraat en Bokkenstraat
zijn opvallend. Vanaf de Bokkenstraat
kunt u via het erf van boerderij ‘Klein
Broekhuizen’ langs de akkers weer
teruglopen naar het dorp Wehl.

Op schuin overhangende takken boven de beek
kunt u een ijsvogel zien zitten. Dit tropisch blauwe
vogeltje vangt visjes in de beek. Veel meer dan een
blauw-oranje flits zult u echter niet zien. De beestjes zijn erg snel.

Het beekdallandschap met zijn lange smalle weidekavels zult u ook
aantreffen in het Wehlse Broek. In de 18e eeuw nam de vraag naar
hout toe. Men beboste het van oorsprong natte heide(broek)gebied.
Daarvoor ontwaterde men het gebied met lange sloten en hoogde
de tussenliggende gronden op met de grond uit de greppels. Zo ontstonden rabattenbossen. Grote delen van het broek waren bebost
tot rond 1920. De boerderij aan de Broekstraat 1 heet nog ’t Bos.
De vraag naar landbouwgrond nam toe, ten koste van de bosbouw.
De lange landbouwkavels vormden nog wel typerende smalle slagen
en zijn nu nog als zodanig herkenbaar. Een deel van het gebied kreeg
daarom de naam Sleeg.

In het gebied lagen langgerekte drogere dekzandheuvels. De boerderijen en wegen concentreerden zich hierlangs. Langs de Slagenweg wandelt u
over zo’n droge voetenlijn en loopt daarom wat grillig door het verder rechtlijnige slagenlandschap.

Overzichtskaart Wehlse Broeklanden
Informatiepunt
Dexter runderen
Mussenhorst
Wandelroutes
Opengesteld terrein
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Ontdek de Wehlse Broeklanden al wandelend
De Wehlse Broeklanden is het buitengebied tussen Doetinchem en
Wehl. Een prachtig gebied met een gevarieerd landschap. Het is er
heerlijk wandelen. Ontdek de Wehlse Broeklanden dan ook wande
lend. U loopt hier over lanen, paden en dekzandruggen. Door het
grasland, over het erf van boerderijen en langs hagen.
Er zijn inmiddels enkele wandelpaden aangelegd. En de komende tijd
wordt het aantal wandelpaden flink uitgebreid. U kunt nu al vanuit De
Huet, Wehl en Dichteren via een heerlijke route naar de Mussenhorst
middenin de Wehlse Broeklanden lopen. Tijdens de wandelroutes
ervaart u het zo kenmerkende afwisselende landschap van de Wehlse
Broeklanden.

Meer informatie
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 achtergrondinfor
matie over het gebied.
De verschillende wandelroutes worden in deze folder beschreven.
In het gebied zijn de routes met paaltjes gemarkeerd. Houd u er wel
rekening mee dat de paden onverhard en soms smal zijn. Ze voeren
langs akkerranden en sloten. Ook kunnen sommige delen van het
gebied drassig zijn. Draag daarom stevig schoeisel.
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Wehlse Broeklanden
De Wehlse Broeklanden is het prachtige buitengebied tussen
Doetinchem en Wehl. Het is een 800 hectare groot gebied dat nog
volop in ontwikkeling is. Het is straks een gebied met veel mogelijk
heden om te recreëren. De aanleg van diverse wandel- en fietspaden
en een ruiterpad zijn hiervan een voorbeeld.
Kenmerkend voor de Wehlse Broeklanden is het afwisselende land
schap met hagen, singels en weidsheid, een variatie aan woningen en
boerderijen en een uitgebreid netwerk van kronkelende straatjes
en grotere wegen. 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.
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 kikker
poelen en een boomgaard. Kleine minikoeien begrazen het terrein.

De Wehlse Broeklanden zijn te verdelen in verschillende deel
gebieden. Elk deelgebied heeft zijn eigen karakter; de hogere drogere
gronden - de Wehlse Es, het beekdal, De Sleeg, de uiterwaarden rond
Barlham en het kampenlandschap. Ontdek elk gebied en ervaar de
verschillen.

Regels
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.
• 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.

