Wandeling Wehlse Broeklanden 2018
Wandeling
Wandeltijd:
Startlocatie:
Route:

Circa 1,5 uur over een afstand van ongeveer 3 kilometer.
Pitch & Putt Golf aan de Liemersweg.
















Pas op:

Start Pitch & Putt Golf, lopen richting Vogelstraat, naar ’t Knapperslag.
Lopen langs westkant van ’t Knapperslag naar achteren richting de Wehlse Beek.
Doorgang van de houtsingel naar de Wehlse Beek.
Schouwpad Wehlse Beek naar stuw volgen (in zuidelijke richting lopen).
Bij stuw westwaarts naar Notenstraatje.
Bij Notenstraatje zuidwaarts richting spoorbaan.
Bij bord Greephorst linksaf het terrein op (half verhard puinpad).
Op Greephorst: verhard pad / berkenlaan volgen tot aan het bruggetje.
Voor het bruggetje over de Wehlse Beek linksaf, lopen over schouwpad.
Voorbij de stuw weer de doorgang van de beek naar ’t Knapperslag nemen.
Pad direct rechts achter de houtsingel.
Pad links achter de houtwal.
Doorgang houtwal en daarna om de grote poel lopen.
Richting wijzer ’t Knapperslag; vanaf hier terug naar Pitch & Putt Golf
Einde wandeling op terrein Pitch & Putt Golf

We lopen voor een deel op de hardlooproute. Geef de hardlopers voorrang.
Ga b.v. allemaal rechts staan/lopen.

1. Pitch & Putt
We bevinden ons in het beekdalgebied van de Wehlse Beek, dat aan de oostkant overgaat in het
uiterwaardengebied rond de Barlham en aan de westkant in het hoger gelegen kampenlandschap.
Dit is een broekgebied met van oorsprong natte weitjes en elzenbroekbossen. In de ondergrond
komt kwelwater uit het Montferland. Het regenwater kan door kleilagen en leem niet goed
afwateren van het land en daardoor bleef het altijd nat in het gebied. De huizen in het beekdal staan
op dekzandruggen en worden wel met de term ‘horst’ aangeduid. Lang geleden, toen hier de brede
en ondiepe oer-Rijn stroomde, waren dit langgerekte eilandjes.
Sloten lagen vooral in de richting van de Oude IJssel, een slagenlandschap. Meidoornheggen als
afscheiding van de weiden en om vee binnen te houden. Later, na 1918, vervangen door
prikkeldraad. Nu vaak geen afrastering. Vooral in het verleden ook elzensingels en dotterhooiweilanden. Rond de boerderijen stonden hoogstamboomgaarden. Wehl leverde aan de veiling in
Zevenaar. Rond 1963 werd dit gebied in het kader van de ‘Ruiverkaveling Bevermeer’ opnieuw
ingericht.
De Wehlse Beek is hier verlegd door de komst van de Pitch & Putt Golf. Opgebrachte grond van de
voormalige vuilnisbelt De Belder is westwaarts geschoven. In deze beek zaten tot 2017 grote
snoeken en de bijzondere vissoorten bermpje, rivierdonderpad en grote modderkruiper. Deze zomer
stond de beek voor de stuw weer droog en er groeit een geïmporteerde woekeraar, de
waterteunisbloem.
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Opvallend zijn de nieuwe hoogspanningsmasten (380 KV). Evenwijdig aan de masten loopt onder de
grond een elektriciteitskabel van 150 KV, allemaal richting verdeelstation Langerak. De hoge masten
zijn te beschouwen als een “snelweg voor de elektriciteit”.

2. ’t Knapperslag
De deelgebieden de Mussenhorst, ’t Knapperslag, de Uitloop, het Rabattenbos en de Greephorst zijn
na 2012 aangelegd. ’t Knapperslag is nog lang niet klaar, hiervoor dienen gelden verworven te
worden en daar zet de Stichting Buur maakt Natuur zich volop voor in.
’t Knapperslag is 3,8 hectare groot. De gemeentelijke landschapsadviseur Ronald Langendoen en
IVN‘er en bewoner van de Huet Herman Nijhof hebben als sparring partners samen de stichting Buur
maakt Natuur opgezet. Herman woont vanaf 1990 in de Huet en kent de omgeving redelijk goed. Bij
de notaris werd een akte gesloten en met de gemeente Doetinchem een Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Vervolgens werden bestuursleden gezocht. De oprichtingsdatum van de
stichting BmN was 7 augustus 2012. De eerste sponsoren/buren zetten op 25 augustus 2012 hun
geschonken vierkante meters uit.

Foto: uitzetten van eerste verkochte gronden

De naam ‘t Knapperslag komt uit een historisch veldnamenboek. Oorspronkelijk lag deze slag aan de
andere kant van de beek, waar nu de stadsrand is.
In augustus 2013 werden de grote poel en de kleine poel met de hoge houtwal aangelegd. De eerste
burendag werd op 7 september 2013 gehouden. De pas gegraven poelen konden bewonderd
worden. En het eerste sponsorgeld, 500 euro, werd overgemaakt aan de voorfinancier, namelijk de
gemeente Doetinchem. Intussen had de stichting Buur maakt Natuur de eerste prijs van de Gelderse
Milieufederatie voor natuur gewonnen en de tweede prijs bij Vara Vroege vogels: de Pluk van de
Petteflet Natuur- en Landschapsprijs. Het plantmateriaal werd in het najaar van 2013 aangeplant.
Plantmateriaal: o.a. wilde appel, Gelderse roos, hazelaar, inlandse vogelkers en lijsterbes. Dus vooral
bloeiende en vruchtdragende bomen en stuiken, geschikt voor insecten en vogels.
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Eind 2013 werd dankzij crowdfunding 2.000 euro overgemaakt. De schooljeugd van de
Plattenburgschool was bij dit alles betrokken door buitenlessen: “slootje scheppen”.

Foto: Eerste burendag in 2013

Bomenplantdag 17 maart 2018.
Door het nodige lobbywerk wisten we Trees for All en de elektriciteitsmaatschappij ENGIE te
motiveren een deel van hun hun CO2-uitstoot “af te kopen” door 6.500 bomen en struiken te
planten op het nieuwe natuurterrein ’t Knapperslag. Deze bomen en struiken zijn geplant op twee
stukken van een halve hectare.
ENGIE had veel energie in de voorbereidingen van de plantdag gestoken. Bezoekers en klanten van
elektriciteitsmaatschappij die de kou hadden getrotseerd, troffen op het terrein van de Pitch & Putt
Golf verschillende informatietenten en foodtrucks aan. Zie de website www.buurmaaktnatuur.nl.
Vanwege de koude zijn die dag slechts 100 bomen de grond in gegaan. Het vroor en het was niet
verstandig de wortels van het plantmateriaal onnodig te beschadigen. De planters droegen die dag
een lange onderbroek, een broek en daarover heen nog een overall. De kleigrond was zo nat dat er
met moeite geplant kon worden en ook later heeft Hoveniersbedrijf de Bosboom nog lang last gehad
van de natheid.
De in 2018 aangeplante bomen en struiken: haagbeuk, gladde iep, zoete kers, linde, gewone es,
zwarte populier, wilde appel, Gelderse roos, hondsroos, eenstijlige meidoorn, zwarte bes, hazelaar,
inlandse vogelkers, wegedoorn en lijsterbes. Na meer dan 60 dagen warm en droog weer zijn
waarschijnlijk een groot aantal van deze bomen en struiken verdroogd. Hopelijk hebben ze een
goede wortelkluit en lopen ze in het najaar, wanneer het natter wordt, toch nog weer uit.
Biodiversiteit
Dieren op ’t Knapperslag: konijnen, die het nieuwe plantmateriaal aanvreten. Putters op de
kaardenbol. Lisdodde, waterdrieblad en heelblaadjes. Zwaluwen boven de poelen, eenden, zwanen
en waterhoenders. Salamanders en kikkers. Ook veel vlinder-, libelle- en bijensoorten. De variatie
aan planten neemt toe. Wel woekeraars: guldenroede.
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3. Beleid Wehlse Broeklanden
Reeds lang heeft men geprobeerd hier meer recreatie- en natuurgebieden te realiseren. GIOS: groen
in en om de stad, of STUIT: stedelijk uitloopgebied. Dit komt voort uit de Reconstructiewet, waarin
de Wehlse Broeklanden als verwevingsgebied werd aangemerkt. Dit betekent een verweving tussen
landbouw, recreatie en natuur, onder andere met als doel het behouden en vergroten van de
biodiversiteit. LBP (landschapsbeleidsplan) en LOP (landschapsontwikkelingsplan) verwezen ook naar
deze doelstelling.
Pas na de komst van het bedrijventerrein A18 lukte het dankzij de “Gebiedsvisie Wehlse
Broeklanden, het gebied tussen Doetinchem, Wehl en Langerak“ (januari 2010) een begin te maken
met de doelstelling. Bovendien moest er natuur gecompenseerd worden vanwege het verdwijnen
van natuurlijke habitats (leefomgeving van en voor dieren en planten). Doelstelling was:
 90 ha openbaar terrein.
 10 km fietspad.
 20 km wandelpad.
 5 km ruiterpad.
Nu is er ongeveer 40 ha openbaar terrein gerealiseerd. De niet-grondgebonden bedrijven – varkensen kippenhouderijen – mochten niet aan schaalvergroting doen. Niet-grondgebonden bedrijven
moeten hun veevoer invoeren of van elders halen. Mestafzetting vindt elders plaats.

Foto: Boerderij met bijenstallen heeft plaats gemaakt voor het bedrijvenpark
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4. Wehlse Beek
We gaan door de houtwal van Staatsbosbeheer naar de beek. Tot aan de stuw is hier water in blijven
staan, ondanks de zestig warme dagen van 2018. Een paar jaar geleden is hier door middel van
planken de oever beschermd tegen instorten. Het nadeel is dat sommige dieren er niet weer uit
kunnen als ze erin vallen. Zo’n tweehonderd jaar geleden was de beek de grens tussen de enclave
Wehl van Kleef/ Pruisen en Nederland.

5. Landweg
Hier staat een oud boerderijtje achter een coniferenhaag bij de beek. Op dit particuliere pad mag
gewandeld worden. Aan het einde is een houtsingel van Staatsbosbeheer met hoge inheemse
populieren. Door de droogte van dit jaar zijn er enkele takken uitgevallen. Het hout van deze bomen
wordt gebruikt voor pallets, houtsnippers voor bijstook in energiecentrales en voor het maken van
klompen. Bij de boerderij met de Gelderse luiken, groen en wit, staan tegen de varkensstal slanke
Italiaanse populieren. De stal achter de populieren is een bio-industriestal. In de stal daarachter
zitten scharrelvarkens.

6. Notenstraat
Maïsveld aan de ene kant en dikbilkoeien in de wei. In de verte ligt het eerste natuurterrein in de
Wehlse Broeklanden: de Mussenhorst.

7. Berkenlaan
Hier komen we op de Greephorst. Rechts de paardenwei. En links het mooie naambord met de
zonnebloem. De handige timmerman Arnold Berendsen, bewoner van de Huet, heeft dit gemaakt,
evenals de vele richtingwijzers met de namen van de deelgebieden. De beloning is omgezet in de
aankoop van natuurgrond op ‘t Knapperslag. Elk natuurdeelgebied heeft zijn eigen kleur en als
verbindend element staat de Doetinchemse mispel op de palen. Ook controleert Arnold de 25
nestkasten op de Greephorst en de 25 nestkasten van BmN elders in de wijk de Huet. Hierin nestelen
vooral meessoorten.

8. Greephorst
De Greephorst is een natuurspeelpark van 8,5 ha, passend in het beekdal. In 2014 is de oude
boomgaard bij de boerderij Timke hersteld. Kinderen van een basisschool hebben samen met de
toenmalige burgemeester hier nieuwe vruchtbomen aangeplant. Veertien vrijwilligers volgen nu een
snoeicursus en onderhouden de boomgaard.
De naam de Greephorst komt uit het boek “Boerderij- en veldnamen in Wehl en Nieuw-Wehl”.
Herman Nijhof stelde deze naam voor in overleg met de historische vereniging in Wehl.
De officiële opening van de Greephorst vond plaats op 24 augustus 2015. Wethouder Lambregts
onthulde met twee kleinkinderen van grootouders uit de wijk de Huet het grote naambord bij het
bruggetje over de Wehlse Beek. De Pipowagen werd geplaatst en vormde het middelpunt van
kinderactiviteiten, zoals het timmeren van 25 nestkasten. Deze nestkasten hangen nu verspreid over
de Greephorst. De informatiecirkel kreeg zijn vorm en er werd een begin gemaakt met de moestuin,
d.m.v. vier verhoogde houten bakken. De pomp op de heuvel met de watergoot en de zwerfkeien
waren toen al aangelegd, evenals de speelheuvel en de picknickweide. De Greephorst is geen
stichting of vereniging. Groot onderhoud wordt nog gedaan door de gemeente.
Vier vrijwilligers, onder leiding van Wim Theessink, onderhouden de plek rond de Pipowagen, de
trimbaan en ruimen de rommel in het park op.
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Op de moestuin kwam in 2015 een handpomp. De moestuin wordt gerund door vier vrouwen,
bijgestaan door twee mannen. Het zaaigoed wordt betaald uit het wijkbudget en af en toe helpt de
gemeente met het bemesten van de tuin. Er is een beginnende kookgroep, die groente uit de
moestuin gebruikt. Een keer per maand wordt er door vrouwen uit India, Roemenië en Indonesië
gekookt voor eenzame ouderen in het Hof van Cambridge.
Al deze vrijwilligers hebben een eigen app-groep en overleggen zo.
De bloemrijke akker, een ander deelgebied, komt nog niet goed uit de verf. Deze is vooral bedoeld
voor insecten en vogels. Het beheer is duurzaam: er wordt niet gespoten.
De hooilandjes zijn omgeven door gaas. Hierin grazen schapen en probeert men een kruidenrijke
vegetatie te krijgen. En zoals het hoort, zijn er haaks op de beek elzensingels aangeplant.
Het deelgebied rietland en poel moet een spannende ontdekplek worden voor de jeugd. Paadjes
lopen door het riet en er komen elzen en wilgen op. Op een eiland is een hut voorgevormd en mag
de jeugd met natuurlijk materiaal zelf bouwen. Dikke boomstammen verbinden de eilandjes.
Langs de beek is een houtsingel van Staatsbosbeheer. Deze is als zoomvegetatie verbreed en moet
later een doorsluipbos worden. Lokale boeren maaien hier de grotere grasvlaktes voor paardenhooi
of laten er schapen op weiden.
Activiteiten voor kinderen
Dit jaar is hier voor het eerst de KIVADA (kindervakantiedagen) gehouden, geleid door vrijwilligers en
buurtcoaches. Vorig jaar is een enthousiaste IVN-gidsengroep begonnen met natuurlessen voor
basisschoolkinderen. “Slootje scheppen” in de poel is daar een onderdeel van.
Vrijwilligers
Zowel voor de kinderboerderij Kokiezier als de Greephorst, ’t Knapperslag, de Mussenhorst, het
Wehlse Bos en natuurpark Overstegen is het een probleem vrijwilligers te vinden die de nodige handen spandiensten willen verrichten. Met uitzondering van Kokiezier hebben alle als doelstelling: het
herstellen, handhaven en verbeteren van de leefomstandigheden van flora en fauna.
We wandelen terug in noordelijke richting langs de Wehlse Beek en gaan na de stuw weer door de
doorgang in de houtwal. Nu nemen we het pad evenwijdig aan de houtsingel naast de beek. We
komen in een U–vormige wal. Hier wil BmN graag een vleermuiskelder en een oeverzwaluwwand
aanleggen. Vervolgens naar links achter de houtwal en dan door de doorgang tussen de twee
houtwallen. We gaan meteen rechts en lopen langs de grote poel. Daarna tussen de grote en kleine
poel door naar de ingang van de Pitch & Putt Golf.

9. Natuurwerkdag op 3 november op ’t Knapperslag.
We kunnen veel mensen gebruiken die ons willen helpen met onder andere het uittrekken of
uitgraven van wilgen en elzen. Voor informatie over de werkdag kan men terecht op de website van
Buur maakt Natuur (buurmaaktnatuur.nl).
Tekst: Herman Nijhof 26 augustus 2018 - www.buurmaaktnatuur.nl
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Kaart: De wandelroute
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