Natuurrommetje De Graafschap
Start Camping De Graafschap , Loenhorsterweg 7c 6999 DT Hummelo
www.achterommetjes.nl

Routebeschrijving
Vertrek vanaf camping De Graafschap, rechtsaf Loenhorsterweg
Na 25 meter linksaf bij bordje Breukinkheide
Bij eerste kruising: rechtdoor
Bij t-splitsing linksaf, volg rode route
Bij brede weg, rechtsaf
Na 100 meter links bij bordje Hagen
Na 100 meter rechtsaf, volg gele route
Bij T-splitsing links aanhouden, blijf gele route volgen
Bij t-splitsing rechts, volg gele route
Voorbij meertje links, gele route
LInks aanhouden, gele route
Bij driehoek met eikenbomen links aanhouden, gele route
(zie de hoge zandduinen aan rechter hand)
Bij splitsing rechthouden
Na 30 meter gele route volgen
Bij slagbomen, rechtdoor
Bij bordje 'Eigen weg' rechtdoor
Bij straatbordje Vennelaan, linksaf, rode route
Bij kruispunt, rechtsaf, geel/rode route
Laatste boom rechts, bij weiland: vreemde eik met gladde bast
(zie foto)
Bij bordje 'honden losloop gebied', rechtdoor
Bij vijf-kruispunt: rechtdoor, geel/rode route
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Bij einde pad, linksaf brede weg (2e Loolaan)volgen

Zie links: herstel oude beukenlaan

U nadert Havezate Hagen, t splitsing links, geel/rode route aanhouden

Voorbij dit kasteel bij witte slagboom, linksaf, geel/rode route
Bij kruispunt, schuin-rechts aanhouden, volg geel/rode route
Bij kruispunt even links en dan rechtdoor bij 'bordje honden aan de
lijn', witte route volgen
Rechtdoor, witte route blijven volgen
Bij kruispunt links afslaan , volg witte paaltjes
Bij kruising rechtsaf slaan
Bij T-splitsing links af
Na 30 meter rechtsaf, bij bordje Breukinkheide

Bij t-splitsing/slagboom, grote weg naar links volgen
(Loenhorsterweg) tot aan camping De Graafschap (rechts)
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Natuurommetje De Graafschap is een uitgave van TPDHK (Toeristisch Platform Drempt
Hummelo en Keppel) in samenwerking met het IVN
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IVN POI, Points of Interest.
De camping ligt aan de rand van de Kruisbergse bossen, landelijk gelegen tussen Doetinchem en Hummelo in de gemeente Bronckhorst, één
groot, groen wandel- en fietsgebied. Een aanrader voor de echte rustzoeker en natuurgenieter! De Loenhorsterweg is een zeer rustige weg
die alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer mede hierdoor wordt
de rust gewaarborgd. Dankzij het eigen natuurbeheersplan worden er al
jaren maar liefst ruim 30 soorten vogels op de camping waargenomen.
Ook zijn er eekhoorntjes te spotten. Wanneer u tegen het einde van de
middag vanaf de camping het bos in loopt hoeft u niet verbaasd te zijn
om het pad te kruisen met een ree. Het natuurommetje ligt deels op
rivierduinen van de vroegere Rijn.

Vlinderbaan
Links ligt een ‘vlinderbaan’. Dit hakhoutperceel is ideaal
voor dagvlinders en vleermuizen

Het Grote Ven. Je wandelt rond het Grote Ven. Dit ven is in het verleden
uitgegraven. De natuur heeft zich hier prachtig hersteld. Je vindt er heel
veel plantensoorten. Kikkers kwaken , vogels fluiten, reeën drinken,
bijzondere salamanders verschuilen zich. De wandelaar geniet !! De
begroeiing is er zeer gevarieerd. Vleesetende plantjes zoals het gewone
blaasjeskruid en de kleine zonnedauw zagen we hier ook. Bijzonderheden als drijvende waterweegbree en pilvaren kun je hier zien. Soms zijn
er plekjes met veel kleine zonnedauw. Ook zagen we wateraardbei en
de zeldzame draadzegge.

.
U passeert een grasland, met hierin meidoorn. Dit biedt verschillende
vogels de mogelijkheid om ongestoord een nestje te kunnen bouwen.

Op het landgoed vind geïntegreerd bosbeheer plaats. Hier is ruimte
voor zowel natuur, recreatie als houtproductie
De grove dennen worden behouden als cultuurhistorisch element. Deze
soort werd vroeger gebruikt als stuthout in de mijnen omdat ze kraken
voordat ze breken

Bosbeheer
Op het landgoed vind geïntegreerd bosbeheer plaats. Hier is ruimte
voor zowel natuur, recreatie als houtproductie

Natuurommetje De Graafschap pagina 4

In de poelen komen ook zeldzame amfibieën voor zoals de heikikker,
kleine watersalamander en kamsalamander. Hier groeien vele waardevolle plantensoorten, zoals echt walstro, dwergbies, kale jonker en grasklokje.

De greppels dienden vroeger voor de ontwatering . Nu willen we op deze
zandgronden het water zo lang mogelijk vasthouden. Tussen de greppels werden bomen geplant , rabatten genoemd.

De bossen behoorden ooit tot het 'adelycke huys ende havesaete
Haegen'. In de 19e eeuw werd het onderdeel van het grondbezit van
kasteel Keppel. In het begin van de 20e eeuw werd de familie Beelaerts
van Blokland eigenaar. In 1973 werd het landgoed van hen verworven
voor Geldersch Landschap & Kasteelen , met uitzondering van het huis
(Havezate Haegen 15de eeuw)
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