Natuurrommetje Camping Jena
Start Camping Jena , Rozegaarderweg 7 6999 DW Hummelo
www.achterommetjes.nl

01 Start Camping Jena. Meer info zie POI
Pad achter het toiletgebouw nemen.
Kabouterpad.
(zie foto)

02 Links aanhouden.
U ziet dan een links en rechts een rabattenbos. Ook op andere
plekken in dit gedeelte van het bos. Meer info zie POI

03 Eerste pad rechts
04 Kruispunt rechtdoor
05 T-Splitsing links
(zie foto)

06 Bij splitsing rechts aanhouden (paal met blauwe band)
(zie foto)
07 Bij paal met blauwe band links aanhouden

08 T-Splitsing links
(zie foto)

09 Bij jachtpaal (aan je linkerhand) rechts. Meer info zie POI
(zie foto)
.
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10 Kruispunt oversteken
(zie foto)

11 Fietspad oversteken

12 Pad vervolgen tot aan de beek. Hummelose Beek
13 Direct over de beek links langs de Hummelose Beek.
Pas op kan erg drassig zijn
(zie foto)

14 Einde pad links Hessenweg. Meer info zie POI
(zie foto).

15 Bij T-Splitsing rechts Hessenweg aanhouden
(zie foto)
16 Na paar honderd meter eerste pad links

17 Eerste pad links (paal met rode band) Na een paar honderd
meter de Balenvijver aan de linkerkant. Meer info zie POI

18 Eerste weg rechts
19 Bij splitsing rechtdoor

20 Na “bruggetje” links en dan einde pad vindt u de camping weer
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Natuurommetje Jena is een uitgave van TPDHK (Toeristisch Platform Drempt Hummelo en
Keppel) in samenwerking met het IVN
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Russische boerderij
Boerderij Jena behoorde tot het voormalige Kasteel Enghuizen. De vroegere kasteelheer Hendrik Jacob Carel
Johan baron van Heeckeren (Zutphen 6/12/178519/5/1862 Arnhem), die met het leger van Napoleon
naar het oosten meetrok, vernoemde een aantal boerderijen naar plaatsen waar tijdens die tocht veldslagen waren gewonnen. Vandaar de naam Jena, maar ook Russische namen als Beresina en Lützen
Camping Jena ligt op landgoed Enghuizen midden in
een uitgestrekt gebied met naald- en loofbos, vennen,
akkers en houtwallen. Richting Doetinchem grenzend
aan landgoed Hagen en Breukinkheide. Beide gebieden
maken deel uit van de Kruisbergse bossen.
Opvallend voor het bosgebied is dat er veel hoogteverschillen te vinden zijn.

. Links en rechts staan Amerikaanse eiken.

Rabattenbos De methode wordt in de bosbouw toegepast om droge stroken te verkrijgen waarop dan de bomen geplant worden. De greppels dienen ter ontwatering. De grond die uit de greppels afkomstig is wordt gebruikt om het rabat mee op te hogen. De vele sloten zijn
in het verleden gegraven door boeren om overtollig water
af te voeren. Het gebied was vroeger een stuk natter dan
tegenwoordig.

Langs het zandpad staan 4 jachtpalen. Baron, Evert Frederik (1755-1831) was in 1814 bij de herinvoering van
het jachtrecht 69 jaar oud. Vermoedelijk te oud om nog te
gaan jagen. Diens zoon H.J.C. J. Van Heeckeren kocht
Enghuizen in 1822 van zijn vader en was, als cavalerist,
bekend en wellicht zelfs liefhebber, van de jacht. Het is
dus aannemelijk dat hij de jachtpalen heeft laten plaatsen.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn de Hummelose palen
afkomstig van de Bentheimer zandsteen groeven

In de nacht van 1 op 2 oktober 1940 werd na een luchtgevecht een Britse Whitley bommenwerper neergeschoten bij boerderij “De Balen”, aan de Hessenweg in Hummelo.
De Whitley met het serienummer P-4964 behoorde tot
het 78ste Squadron van de Royal Air Force en was die
avond om even over 7 uur opgestegen van de basis
Dishforth in Yorkshire voor een aanval op de fabrieken
voor synthetische olie in het Duitse Sterkrade/Holten. De
RAF (Royal Air Force) stuurde deze nacht 99 toestellen
naar diverse doelen in Duitsland, 3 ervan gingen verloren.
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Het landschap gaat over in een broeklandschap. Het is
daardoor vaak erg vlak en nat. ‘Broek’ betekent moerassig beekdal.

de Hummelose Beek

Het Wapen van Heekeren.
Je kun er heerlijk brunchen , lunchen of dineren. Er is
een mooi schaduwrijk terras en kapschuur. Vriendelijke
bediening zorgt op zijn Achterhoeks voor haar gasten .

De Hessenweg vormde in vroeger eeuwen een belangrijke schakel in de route van Doesburg naar Zelhem en
verder naar Duitsland.

’Balenvijver’. Hoewel de route niet de vijver aandoet is
het aardig toch de vijver wat dichterbij te gaan bekijken.
Vooral in juni bloeien op het water honderden waterlelies.
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