Wandeling Wehlse Broeklanden 2019
Wandeling
Wandeltijd:
Startlocatie:
Route:

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




























Start Pitch & Putt Golf
Poort door naar Vogelstraat en linksaf op Vogelstraat
Wehlse Beek over dan Rechtsaf
Na weiland, omhoog bij talud Links aanhouden
Straat Linksaf
Bij de huisnummers 27 en 29 Linksaf paadje in
Fietspad Rechtsaf
Ga het erf van de kinderboerderij op
Na de schuur Rechtsaf aanhouden richting poortje
Na het poortje Rechtsaf asfalt pad
Fietspad oversteken Rechtdoor naar voetpad met steentjes
Linksaf passeer je een grote vijver
Bij B.S.O. Eigenwijs Rechtsaf , daarna Linksaf
Je loop nu in een straat
Straat oversteken en Rechtdoor over het grasveld
Ga naar een smal voetpad/ fietspad tussen de huizen
In de verte vijver met brug
Ga na voetpad/ fietspad Rechtsaf tussen de huizen
Steek over en loop naar de brug
Voor de brug Linksaf en steek de vijver over
Na de brug Rechtdoor
Straatnaam “Bieslookveld” Rechtdoor
Blijf Rechtdoor lopen tot aan rood/witte paal en brug
Voor de brug Rechtsaf
Bocht naar Linksaf
Rechtsaf bruggetje over richting bord “Greephorst”.
Direct over de Wehlse Beek Rechtdoor
 Volg bord “Knapperslag”
>> Variatie: Blijf langs beek lopen
 Volgende bord “Knapperslag” Linksaf
Vogelstraat Linksaf en loop tot
 Volg hier wandelpad tot aan poort P+P
aan de poort van de P+P.
Pas op:

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

1. Torenvalk
Valken maken niet hun eigen nest. Zij maken gebruik van oude nesten van kraaien en duiven of van
holten in dode bomen. Men maakt nu speciale open torenvalkkasten. Ongeveer deze maten:
bodemmaat 50 x 35 cm, zijkanten van 35 x 35 cm en een dak van 55 x 40 cm. Op de bodem legt men
houtsnippers. Het vrouwtje legt vier tot zes eieren, waarop ze ongeveer vier weken broedt en soms
wordt afgewisseld door het mannetje. De eieren zijn prachtig vuilwit, waarop roodbruine vlekken
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overheersen.
Soms bezet een ransuil de torenvalkkast of een nijlgans. Wil je geen nijlgans, dan in het midden van
de vliegopening een lat rechtop bevestigen. Prooi: hoofdzakelijk muizen en daarna mussen,
spreeuwen, koolmezen of vinken. Een voorraad aan dode muizen ligt er soms in de kast. Zijn er
weinig muizen en vogels dan vangt de torenvalk insecten en regenwormen. Als er weinig aanbod van
voedsel is, wordt het zwakste jong door zijn broertjes en zusjes opgegeten.
Mannetje valk: lange staart die effen grijs is en zwarte eindband heeft en een grijze kop.
Vrouwtje valk: lange staart bruin met dwarse zwarte strepen en zwarte eindband.
De torenvalk staat bij het zoeken van prooi stil in de lucht met snelslaande vleugels en uitgespreide
staart. Men noemt dit “bidden of “wiekelen “.
Op 23 juli 2019 werd door de enthousiaste valkenvogelaars een nestkast geplaatst op ’t Knapperslag.
Men kwam met een motor grondboor om in de droge en harde klei een gat maken van anderhalf
meter diep. Hier moest een eikenpaal gezet worden van een dikte ong. 20 cm. En een lengte van vier
meter. Dan heb je twee boorgaten van anderhalf meter naast elkaar nodig en het wandje tussen de
twee gaten steek je normaal gesproken door met een schop. Helaas de grond was zo droog en op
anderhalf meter was geen water te zien. Dus moest men een derde gat boren en toen kon de
eikenpaal rechtop worden gezet. De extreme droogte ten gevolge van de klimaatverandering zakt
het grondwaterniveau hier op ’t Knapperslag dramatisch. De jonge aanplant in de zuidwest hoek
heeft te lijden van de droogte en van het knagen van konijnen en hazen.

2. Pitch & Putt Golf
Woonhuis klaar in zomer 2013 door architect Rob Klein Goldewijk. Eerst is het clubhuis onder
dezelfde architect gebouwd. De grond is op 13 augustus 2000 aangekocht. Informatie golfbaan
website: www.pitch-putt-doetinchem.nl

3. Kinderboerderij Kokiezier
Het begon allemaal in 1993. De gemeente wilde, op de grond waar nu de kinderboerderij staat, een
nieuwe wijk bouwen. De buurt wilde het hier groen houden en ging in overleg met de gemeente.
Hier stond al een oude droogschuur en de buurt stelde voor hier een kinderboerderij te beginnen.
Het werd en buurtproject, een stichting. De oude droogschuur werd afgebroken en er kwam een
nieuwe huidige schuur voor in de plaats. De eerste dieren vonden hier onderdak. Een prijsvraag werd
uitgeschreven om de kinderboerderij een naam te geven.
De eerste dieren waren destijds een konijn, een kip en een ezel. En aangezien men met plezier naar
de boerderij gaat, kreeg het de naam Kokiezier. Ko van konijn, ki van kip en e van ezel met de laatste
lettergreep van plezier…zier!
Er werken hier nu 16 vrijwilligers, waaronder het bestuur. Sommigen zijn werkzoekenden of met
pensioen. Bovendien werken een dag in week hier 4 tot 5 mensen met een beperking samen met een
begeleider. Binnenkort wordt de huidige schuur vergroot met een bijdrage van de gemeente. De
stichting is afhankelijk van donaties. Oppas oma’s en opa’s met hun kleinkinderen en ouders met hun
kroost komen hier graag. Buur maakt Natuur heeft hier nestkasten en mussenkasten opgehangen.
Vraag: Wie kan er meer vertellen over de droogschuur aan de voormalige Belderweg, die
waarschijnlijk ooit gebruikt is als droogschuur voor tabaksbladeren voor de Nederlandse
tabaksindustrie in Veenendaal of Deventer?
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4. Ontstaan van de wijk de Huet en stedenbouw.
Door de bevolkingstoename van de gemeente Doetinchem moest er wel uitgebreid worden. De
eerste uitbreiding na de Tweede Wereldoorlog was de wijk Overstegen in de richting van Zelhem.
Tegen 1970 was deze na oorlogse wijk halverwege klaar en men dacht na over verdere uitbreiding.
Stedenbouwkundig kun je dan de visie hebben dat je concentrisch gaat bouwen. Overstegen was een
uitbreiding aan de oostelijke kant met een harde confrontatie van natuur en stad door de hoge flats
aan de rand te zetten. Een toenmalige opvatting. Concentrisch wil zeggen dat je het oude centrum
met zijn markante Catharina kerk in het midden van de uitdijende stad ziet. Dus dacht de politiek na
over de sprong over de Oude IJssel. Het bureau Vink van de Kuile en Klein uit Amsterdam maakt de
eerste ontwerpen.
Slagenlandschap behouden binnen opzet woonwijk?
Binnen het gemeentehuis zagen een aantal mensen deze westelijk uitbreiding niet zitten. Wie wilde
nu voorbij ’t Weerdje, Dichterseweg wonen? Toch ging ambtenaar Jan Keukenkamp, bouwkundige,
met het Structuurplan 1969 aan het werk. Het toekomstige bouwterrein was nat, drassig, er waren
veel heggen, die haaks op de beken en de rivier de Oude IJssel stonden. Een slagenlandschap. Men
sprong over sloten en de flora en fauna werd geïnventariseerd. Het streven was de natuur van buiten
de bebouwde kom aan de randen de nieuwe wijk de Huet binnen te laten komen en de
heggenstructuur te laten bestaan. In de heggen nestelen vele vogels en werden door insecten, vooral
vlinders, als vliegroutes gebruikt.
Vijvers
Er kwam in inspraakavond over het ontwerp de Huet en een wandeling in het veld volgde.
Helaas zijn in latere ontwerpen de huizen te dicht op de heggen gekomen en van de natuurlijke fauna
routes bleef niet veel meer over. Wat wel gelukt is dat de Huet door de drie vijvers er toch in
geslaagd is de natuur van buiten naar binnen te halen.
Grondstoffen uit de vijvers aan Kruidenlaan
De klei van de vijvers bij Onstein en achter de basisscholen, eigenlijk een verbreding van Wijnbergse
Loopgraaf, en de drie vijver haaks op de Kruidenlaan werd verkocht aan steenfabrieken en de
zandgrond, dieper uit de vijvers, werd gebruikt voor straatzand. De hoogspanningsmasten, die zelfs
een tijd midden in de vijver aan het Kalmoes, werden verplaatst tot voor de voormalige vuilnisbelt,
Vogelstraat rond 1993. In 2016 werden deze open T vormige masten geheel tot diep in de grond
verwijderd en vervangen door twee gigantische masten naast elkaar en nog verder van de stad.
De wijken met Dreef en Mate zijn minder ruim opgezet dan de wijken ten westen van de Oude
Belderweg.
Wegenstructuur en boerderijen
Ook heeft de Huet betere uitvalswegen, dan de andere grote wijk Dichteren. En het
autoparkeerbeleid is ruimer in de Huet in tegenstelling met het auto ontmoedigingsbeleid in de
bouwperiode van de wijk Dichteren, 0,6 auto per huis! Een aantal boerenbedrijven moesten voor de
wijk de Huet wijken. Boerderij de Huet, die achter de huidige PKN kerk stond. De naamgever van de
wijk. Een paar jaar geleden stond hier nog het huis “de kleine Huet” aan de Belderweg. Nu nieuw
gebouwd en wit. De boerderij Plattenburg werd verplaats over het spoor aan de Wehlseweg dicht bij
het station. Was de naamgever van de Plattenburgstraat. Toen men aan de wijk Dichteren begon,
werden de toenmalige moderne Rabostallen, ligstallen voor koeien, gesloopt en de twee apart
gebouwde bungalows staan hier nog steeds voor het huidige geboortebos.
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5. Ecologische opmerkingen:






Laat particulieren niet de oevers van de vijvers maaien!
Ooit is vastgelegd dat de tuinen aan de straatkant een natuurlijke heg dienden te hebben.
Voorkom verharde tuinen. Vang regenwater in je tuin op.
Eikenprocessierups; hang nestkasten op en koester insecten, die deze rupsen opeten.
Plant veel meer bomen, die tegen de warmte kunnen; zij zorgen voor koelte in de wijk.

Tekst: Herman Nijhof 1 september 2019 - www.buurmaaktnatuur.nl

Kaart: De wandelroute
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