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Voorwoord

Wandelen en droogte horen in mijn geval niet bij 
elkaar. Altijd als ik wandel en het maakt niet uit bij 
welke temperatuur zweet ik. In de winter met een 
nogal klamme rug maar zodra het kwik boven de  
20 graden uitkomt, wordt het snel erger. Ik doe al 
jaren verslag van de 4Daagse in Nijmegen en dat is 
altijd zonder uitzondering vier dagen druppen. 

M’n zweetrecord heb ik een aantal jaren geleden 
gevestigd. Toen liep ik in het Amazone-regenwoud 
met 50 graden Celsius en 100% luchtvochtigheid 
samen met wat andere planeetminnende BN’ers.  
Die waren nog redelijk goed herkenbaar. Ik niet.  
Ik was een kletsnatte vetvlek. Toch hebben droogte 
en wandelen meer met elkaar te maken dan ik zou 
willen. Daar kwam ik achter toen ik Buitengewoon 
ging maken, het natuurprogramma van Omroep 
Gelderland. Of ik nou op de Hoge Veluwe liep of 
langs de Ratumse Beek in de Achterhoek, in al die 
hete droge zomers ging het steevast over droogte.  
De Weidebeekjuffer had het zwaar, de levend- 
barende hagedis lag te puffen en de bomen wisten 
niet meer waar ze hun dorst mee moesten lessen. 
 
In mijn hoofd gingen alle alarmbellen af. Het ging 
al zo slecht met de biodiversiteit in Nederland, 

dit konden we er echt niet bij hebben. Maar wat 
te doen? In ongeveer elke achtertuin werd in de 
zoveelste hittegolf een zwembadje volgegooid met 
kostbaar drinkwater, na een tropische hoosbui 
verdween al dat regenwater razendsnel richting 
Noordzee en IJsselmeer en jaar in jaar uit zakte het 
grondwater lager en klonk de bodem verder in. Ik 
heb even overwogen om huis aan huis door alle 
brievenbussen heel hard WAAR ZIJN JULLIE NOU 
MEE BEZIG? te roepen om zo de bewustwording 
over watergebruik en het proces van anders omgaan 
met water op gang te brengen. Nogal tijdrovend en 
de gemiddelde Nederlander laat zich niet makkelijk 
corrigeren. Waarschijnlijk zou ik worden aangevallen 
met hogedrukspuiten en schepnetten. 

Daarom is deze Gortdroge Wandelgids veel slimmer. 
Heerlijk lopen door de prachtige natuur die we in 
ons land nog hebben en ondertussen af en toe even 
stilstaan bij de vraag hoe we die kunnen behouden 
en robuuster kunnen maken in de toekomst. Hoe 
gaan we water beter vasthouden en opslaan, hoe 
kunnen we de gevolgen van klimaatverandering en 
het steeds extremere weer dat daarbij hoort in ons 
voordeel laten werken? Daardoor wordt wandelen 
niet alleen essentieel voor ons lichamelijk en 
geestelijk welzijn, maar wordt het ook educatief en de 
perfecte manier om te ontsnappen aan zeurverhalen 
over het werk van je partner en gezanik over de 
schoonfamilie. Ineens hebben we gesprekken die wel 
ergens over gaan, waar we wel blij van worden. 

En dat gaat effect hebben op de rest van ons leven. 
Waarom doen we wat we doen, waarom blijven we 
keuzes maken die ons in gevaar brengen, waarom 
veranderen we niet en maken we een wereld die in 
balans is? Dat kunnen wij. Moet je kijken hoe positief 
we hier al aan het wandelen zijn! Van nu af lopen we 
samen naar een betere toekomst.

Harm Edens, TV Presentator

De gortdroge 
wandelgids
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Het heeft in het voorjaar veel geregend, maar 
het droogteseizoen is al begonnen. De komende 
weken zal de droogteproblematiek alleen maar 
toenemen. Het klimaat verandert en dat merken 
we op de hoge zandgronden: de droogste gebieden 
van Nederland. Grondwaterpeil en bodem dalen 
met grote gevolgen voor boer en burger. De oogst 
mislukt en huizen verzakken en ook de natuur heeft 
het moeilijk. Bossterfte, planten die verdwijnen en 
droogvallende vennen. En door gebrek aan water in 
de rivieren komt het goederenvervoer over water en 
de productieprocessen van de industrie in gevaar.

De hoge zandgronden zijn sterk afhankelijk van 
neerslag en grondwater. Ze krijgen beperkt aanvoer 
van water vanuit de grote rivieren. De zomers van 
2018, 2019 en 2020 hebben laten zien dat droogte 
geen incident meer is en dat extreem droge zomers 
steeds vaker voorkomen. Er zijn forse maatregelen 
nodig om deze problematiek op te lossen en te 
voorkomen dat partijen tegenover elkaar komen  
te staan, zoals bij de stikstofcrisis. 

De hoge zandgronden vormen ruim 50% van het 
grondoppervlak van Nederland. Tussen de 40 en 
45% van alle toegevoegde waarde in Nederland 
wordt op de hoge zandgronden verdiend en de 
landbouw en industrie zijn van oudsher sterk in 
deze regio. Ook herbergen we wereldspelers op het 
gebied van nieuwe technologieën. Heel Nederland 
kent onze regio als natuur- en recreatiebestemming. 
70% van het nationaal park in Nederland en 55% 
van de Natura2000 gebieden bevinden zich in hoog 
Nederland.

Als Zandcoalitie presenteren wij u deze wandelgids in 
het licht van de Werelddag tegen Woestijnvorming en 
Droogte. De wandelingen vestigen de aandacht op de 
prachtige zandgronden en het belang de verdroging 
tegen te gaan. Met uw interesse voor ons gebied 
roepen we het kabinet op tot een versnelling van 
de droogteaanpak op de hoge zandgronden en een 
omslag in het waterbeheer. 

De ruimte op de hoge zandgronden is schaars.  
Dit vraagt scherpe keuzes. Er dreigt (onomkeerbare) 
schade voor flora, fauna, economie en inwoners.  
Hoe langer we wachten met het nemen van 
maatregelen, hoe moeilijker de schade te 
herstellen is. Daarom moeten nu alle mogelijke 
maatregelen worden ingezet om ons bodem- en 
watersysteem weerbaar te maken, de knelpunten 
in wet- en regelgeving weg te nemen en de 
waterbeschikbaarheid te verbeteren.
 
Namens de Oprichters van de Zandcoalitie,

Peter van ’t Hoog – Gedeputeerde Gelderland

Elies Lemkes – Gedeputeerde Noord-Brabant

Bert Boerman – Gedeputeerde Overijssel

Achtergrond
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Samenwerking over grenzen
Het Kleine Meer maakt samen met onder andere 
het Grote Meer en Granaatven deel uit van de 
grensoverschrijdende Kalmthoutse Heide waar 
een groot aantal partijen uit België en Nederland 
samenwerken aan het herstel van de natuur en 
waterhuishouding. Zo ook Natuurmonumenten, 
eigenaar van het Kleine Meer. De vennen zijn van 
oorsprong voedingsarm en al die prachtige natuur 
is daarop ingesteld. Door de verrijking vanuit 
het regenwater en vooral de waterafvoer van 
agrarisch percelen in de omgeving, zijn er zoveel 
voedingsstoffen in de vennen gekomen dat de 
kwetsbare natuur ten onder dreigt te gaan. 

Ossendrecht

Ontdek het prachtige Kleine Meer via de wandelroute Fuut!  

Het Kleine Meer is in 2016 hersteld. Nu is dit ven met 

omringende heide, bossen en zandverstuivingen een 

belangrijk leefgebied voor bijzondere amfibieën,  

prachtige vogels en unieke planten.

Lengte: 4,2 kilometer

Droge wandeling
Kleine Meer

Door grote delen van het gebied te plaggen, 
worden veel van die voedingsstoffen uit de 
bodem verwijderd en keren we terug naar een 
voedingsarmere situatie, waardoor hopelijk 
veel van de kwetsbare natuur terugkomt. 
Ook de komende jaren worden in het gebied 
maatregelen genomen, zoals het herstellen 
van de leemlagen in vennen, het plaatsen van 
stuwen en het dichtgooien van greppels en 
sloten.
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(S) Startpunt
Parkeerplaats Recreatie- en beheerschuur  
Brabantse Wal.  

(1) Recreatie- en beheerschuur Brabantse Wal
Ga vanaf de beheerschuur rechtdoor richting de 
slagboom en het Natuurmonumentenbord.  
Volg het verharde pad en loop aan het einde  
met de bocht mee naar links. 

(2) Infopaneel Kleine Meer
Blijf het pad volgen tot je het infopaneel ziet.

Praktisch
Parkeerplaats Recreatie- en  
beheerschuur Brabantse Wal,
Abdijlaan 43a, 4641 RR Ossendrecht.

Openbaar vervoer
Neem vanaf het treinstation in Bergen 
op Zoom de bus richting Ossendrecht of 
Putte, bushalte Postbaan in Ossendrecht. 
Vanaf hier is het 1,5 km lopen naar de 
beheerschuur.

Horeca
In de nabijheid van het Kleine Meer zijn 
meerdere horecagelegenheden.

Op het informatiepaneel lees je alles over het Kleine Meer, het 
ven herstel en bijzondere dieren en planten die genieten van dit 
ven. Het Kleine Meer ligt in een groter gebied waar met name 
door waterwinning een extreme verdroging is ontstaan met grote 
grondwaterstandsdalingen.
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(3) Akkertje
Vanaf het infopaneel volg je het pad aan je rechterzijde, 
rechts van het Kleine Meer. Ga vervolgens bij de 
T-splitsing linksaf richting knooppunt 36. Je blijft zo langs 
het Kleine Meer wandelen. 

Aan je rechterzijde zie je een klein akkertje. Deze werd tot begin jaren 
’80 nog gebruikt voor agrarisch gebruik door boer Belde die naast de 
beheerschuur woont. Nu is het een natuurakkertje. 

(4) Landbouwgebied
Vervolg het pad rechtdoor tot aan het volgende 
routepunt ‘Landbouwgebied’ ter hoogte van de  
open vlakte.

In de 19e eeuw werd het Kleine Meer benut voor de leemwinning.  
In 1912 is het landgoed verkocht aan de scheepsmakelaar Aimee 
Manceau. In 1915 wilde hij dit gebied gebruiken voor de landbouw. 
Hiervoor liet hij sloten aanleggen om het water af te voeren. Aan je 
linkerzijde zie je nog een sloot die nu gedempt is om het water vast te 
houden. In 1919 heeft de familie Cogels het landgoed van Manceau 
gekocht. Deze familie heeft alles in het werk gesteld om het Kleine Meer 
te behouden en er geen landbouwgebied van te maken.

(5) Kwekerijven
Loop weer verder rechtdoor. Aan het einde van het pad 
ga je langs de slagboom. Je bent bij wandelknooppunt 
36 en routepunt ‘Kwekerijven’.

Rechts van het wandelpad zie je het Kwekerijven. Ook in droge periodes 
blijft er water staan in dit ven. Hierdoor blijft het onderwaterleven 
zich ontwikkelen en dient het als voedsel voor vogels, zoals de fuut. 
De dodaars is onze kleinste futensoort en is een broedvogel bij 
ondiepe en beschutte wateren met een rijke oeverbegroeiing en 
onderwatervegetatie. In het Kwekerijven voelt hij zich thuis. Op dit punt 
zie je hoe complex de natuur in elkaar zit. Het Kwekerijven houdt water 
vast. Minder dan 50 meter naar links van het pad ligt het Kleine Meer, 
wat meer moeite heeft om water vast te houden. Dit komt door verschil 
in bodemopbouw. Die van het Kwekerijven is dicht en die van het Kleine 
Meer open, waardoor het water makkelijk wegzuigt. 

(6) Zakputten
Vanaf het Kwekerijven rechtdoor het pad volgen tot aan 
het bord van Natuurmonumenten aan je linkerzijde. 
Hier ga je linksaf het smalle pad en de dam op richting 
het volgende routepunt ‘Zakputten’.

Je loopt hier nu over een grote dam. Dit was voor het ven herstel 
van het Kleine Meer een heel smal dammetje dat regelmatig 
doorbrak door onder andere het gegraaf van Konijnen en het water. 
Natuurmonumenten heeft deze verbreed. Aan je rechterzijde zie je een 
restant van waar vroeger een grote zakput lag. Deze was bedoeld om 
het water door de leemlaag af te voeren voor de landbouw. Links van 
het pad zie je een dijkje. In 1960 is dit dijkje aangelegd door de familie 
Cogels. Dit om de voorkomen dat het water uit het Kleine Meer wegliep 
richting de zakput.

 (7) Uitzicht Kleine Meer
De dam gaat over in een smal pad. Volg dit pad  
richting routepunt 7. Uitzicht Kleine Meer.

Vanaf dit punt heb je een prachtig zicht op het Kleine Meer. Met het ven 
herstel en toekomstig beheer willen we het ven meer watervoerend 
krijgen. Als er meer water is, voelen sommige bijzondere planten en 
dieren zich hier beter thuis. Denk aan het oeverkruid, de zonnedauw, 
rugstreeppad en de geoorde fuut. Vroeger waren er in het Kleine Meer 
vele watervogels, waaronder geoorde futen en een meeuwenkolonie. 

Op de foto een detail van bloeiend Oeverkruid op een kurkdroge venbodem. De droogte is  
sinds 2018 te extreem en hierdoor zal de plant na verloop van tijd verbranden en verdorren.
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Het Oeverkruid groeit op de kale vlaktes van het Kleine Meer. Deze plant 
staat hoog op de lijst van bedreigde plantensoorten. In de winter staat hij 
graag helemaal onder water en in de zomer heeft hij graag natte voeten. 

(8) Kraters
Wandel verder rechtdoor. Aan het einde bij de 
T-splitsing rechtsaf het pad blijven volgen.  
Verderop bij de T-splitsing linksaf het bos in.

Rondom het Kleine Meer en op de Brabantse Wal is er veel gevochten 
tijdens de Slag om de Schelde: één van de grootste militaire operaties 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij deze operatie hadden geallieerden 
als doel om de Westerschelde, de toegangsweg naar Antwerpen, te 
veroveren op de Duitsers. De Antwerpse havens waren cruciaal voor 
de toevoer van troepen en materiaal. Bij deze strijd is de Brabantse Wal 
betrokken. Het glooiende landschap, wat vooral in ons natuurgebied 
de Noordpolder van Ossendrecht goed zichtbaar is, heeft het verloop 
van de slag mede beïnvloed. Aan je rechterzijde en een stukje verderop 
links van je zie je relicten uit de Tweede Wereldoorlog: kraters van een 
vliegtuigbom (diepe kuilen). In het Kleine Meer zijn meerdere kraters. 
Tijdens het ven herstel zijn er duizenden stuks niet ontplofte munitie 
gevonden (blindgangers). Deze zijn verwijderd. 

Op de foto zie je de Leemkuilen droogstaan. De afgelopen 3 zomers vielen  
deze droog ondanks de waterdichte leemlaag eronder.

(9) Leemputten
Wandel verder op het pad door het bos. Aan het einde 
van het bos heb je goed zicht op het Kleine Meer aan 
je linkerzijde. Loop verder door op het pad tot aan het 
volgende routepunt ‘Leemputten’ bij het bankje.

Aan je rechterzijde zie je de leemputten: vennen die ontstaan zijn door 
de leemwinning in de 19de eeuw. Dit zijn rijke vennen waar bijzondere 
dieren voorkomen, zoals de medicinale bloedzuiger die vroeger voor 
aderlatingen werd gebruikt. De rugstreeppad en kamsalamander 
zijn medebewoners van deze vennen. De kamsalamander is de 
grootste salamander die hier voorkomt en de rugstreeppad de meest 
luidruchtigste. Je kan niet om zijn gekwaak heen, zeker niet als hij indruk 
wil maken op het vrouwtje.

(10) Granaatven
Volg weer verder het pad. Ga voorbij het infopaneel 
bij de T-splitsing rechtsaf richting routepunt 10. 
Granaatven.

Aan je linkerzijde zie je het Granaatven. Dit ven dankt zijn naam aan de 
granaten uit de Tweede Wereldoorlog die tijdens het ven herstel zijn 
gevonden. Het ven is ontstaan door de leemwinning in de 19de eeuw. 
Het leem won men om er steen van te bakken.

 (11) Veldoven
Wandel verder en ga met de bocht mee naar  
rechts tot aan het volgende routepunt ‘Veldoven’.

Het leem werd tot steen gebakken in veldovens. Aan je linkerzijde  
op de akker heeft een kleine veldoven gestaan in de 19de eeuw.  
Een eenvoudige, kleine oven waarin het leem tot steen werd gebakken.

(E) Eindpunt
Wandel verder op het verharde pad naar het  
start- en eindpunt bij de beheerschuur.
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Beek met vele namen
Het Smalwater maakt onderdeel uit van 
het stroomgebied van de Beerze. Een 
aaneenschakeling van beken tussen Boxtel en 
de Belgische grens waar de beken regelmatig 
van naam veranderen en zich veel kansen 
voordoen voor de verbinding tussen water en 
natuur. De Beerze is een laaglandbeek. Dat 
betekent dat het water traag, maar gestaag 
stroomt met wisselende snelheden in de 
binnen- en buitenbochten van de kronkelende 
beek. Een laaglandbeek kent geen echte bron, 
maar wordt via sloten en greppels door regen- 
en kwelwater gevoed. De bovenlopen van de 
Beerze vallen tijdens (extreem) droge zomers 
regelmatig droog. 

Boxel

Wijk af van de gebaande paden, kies voor de fraaie 

Smalwaterwandeling. Ontdek de natuur langs de beek, in 

het bos en op de heide in natuurgebied Kampina. Let op: 

langs de beek is het echt struinen door de wilde begroeiing. 

We raden daarom een korte broek af.

Lengte: 8,7 kilometer

Droge wandeling
Smalwater

Om dit zoveel mogelijk te voorkomen,  
zijn tal van maatregelen getroffen om het water 
langer vast te houden. Om in perioden met  
veel neerslag wateroverlast benedenstrooms  
te voorkomen, zijn bergingsgebieden nodig 
waar het teveel aan water tijdelijk geparkeerd 
wordt. Zo is bij het Smalwater de oude loop 
herstelt en ruimte gevonden voor waterberging 
langs de beek. 
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(S) Startpunt
Parkeerplaats Huisvennen.

(1) Verzetsmonument
Aan het begin van je wandeling, valt direct de fietser op. Het is een 
monument ter herinnering aan de verzetsmensen die Airborne militairen 
lieten onderduiken in de Tweede Wereldoorlog. Het monument is 
ontworpen door Boxtelaar B. van Houtum. De fietser rijdt in de richting 
van de plek waar de militairen zaten. De melkkannen herinneren aan 
de bussen waar het verzet voedsel in verstopte voor de militairen. Want 
melk in bussen vervoeren, dat was toen de dagelijkse gang van zaken. 
Hier was dus niets verdachts aan. Op de plaquettes staan de namen 
van burgers die zich hier hebben ingezet voor deze zaak. De gebroeders 
Schut staan apart vermeld: zij werden opgepakt en op verdenking 
van verzet geëxecuteerd door de Duitse bezetters. De ondergedoken 
militairen zijn op Kampina nooit gevonden. De Duitsers deden hun best 
de schuilplaats te vinden, maar omdat het verzet steeds kleine groepjes 
Duitse soldaten aanviel, durfden zij het gebied niet verder te verkennen. 

Praktisch
Parkeerplaats Huisvennen, 
Huisvennen, 5281 TT Boxtel

Openbaar vervoer
Vanaf het NS-station Boxtel is het  
ongeveer 7 km fietsen naar De Roond.

Horeca
Onderweg is er geen horeca. In Boxtel zijn 
wel meerdere horecagelegenheden

(2) Gehucht De Roond
Neem vanaf de parkeerplaats de verharde weg in de 
richting van Roond, Ga bij de eerste huizen rechtsaf,  
de Glasvenseweg.

De boerderijen die je hier ziet, vormen samen het gehuchtje De 
Roond. Het is ontstaan tijdens de ontginning van de heide voor 
landbouwgronden. Je verlaat hier de asfaltweg en loopt tussen de 
weilanden door. Straks steek je nog een weg over, waarna je door 
een eikenlaan wandelt. Dit is een oude zandweg die gelukkig niet 
is geasfalteerd. Het geeft niet alleen een sfeervol uiterlijk aan het 
landschap, de zandweg is ook belangrijk voor de natuur!  
Graafwespen, zandbijen en diverse kevers leven namelijk  
op en in deze zandwegen.
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Op het informatiepaneel lees je alles over het Kleine Meer, het 
ven herstel en bijzondere dieren en planten die genieten van dit 
ven. Het Kleine Meer ligt in een groter gebied waar met name 
door waterwinning een extreme verdroging is ontstaan met grote 
grondwaterstandsdalingen.

(3) Kerkepad en reeën 
Loop verder de Glasvenseweg af tot de Mona Dwarsweg, 
ga hier rechts en gelijk weer links. Hier vervolg je de 
Glasvenseweg die overgaat in het Kerkepad.

Dit oude zandweggetje is nog onderdeel van het pad dat van 
landbouwenclave Balsvoort naar de kerk in Boxtel liep. Speur ook goed 
de weilanden af. Je kunt hier zomaar reeën zien grazen! Vooral in de 
ochtend en richting de schemeravond zijn ze actief. Blijf dan zo snel 
mogelijk stilstaan, dan is de kans een stuk kleiner dat ze wegrennen.

(4) Annadreef
Zodra je in het heidegebied komt splitst het pad. 
Hou hier het zandpad links aan en loop door naar de 
Annadreef.

Je staat hier bij de Annadreef. Dit deel van de Kampina kwam rond 
1850 in handen van Candidus ten Brink, die eigenaar was van een 
internationale handelsfirma met zeilschepen die naar Nederlands-Indië 
voeren. Wat nu Kampina is, bestond 200 jaar geleden nog uit naamloze, 
woeste gronden. Ten Brink liet hier hoeve Kampina bouwen, gronden 
werden ontgonnen en er werd productiebos geplant. Zo ontstond de 
naam Kampina.

Insecten als deze Bijenwolf, een solitair levende graafwesp houdt van warmte en  
droogte, maar veel andere insecten zijn afhankelijk van bloemen zoals de heide  
die tijdens droge jaren minder bloeit.

Hij liet ook de rechte, elkaar kruisende aan- en afvoerwegen aanleggen. 
Deze zijn of door hem of na zijn dood door zijn dochters vernoemd 
naar heiligen. Het zijn de Melaniedreef, Mariadreef, Nianadreef en de 
Annadreef, waar je nu overheen loopt. Candidus ten Brink overleed in 
1860. Hij werd bijgezet in het familiegraf in de Sint-Petruskerk in Boxtel. 
De familie verkocht het landgoed in 1904 aan de vader van Pieter van 
Tienhoven. Twintig jaar later kwam het landgoed in handen van Natuur-
monumenten, waar Pieter van Tienhoven al jarenlang bestuurslid was.

De Kampina is een heidegebied met vennen, de Beerze maar ook kleinere beekjes. 
Een van deze beekjes, de Rosep, is de afgelopen drie zomers steeds droog gevallen. 
Dit droogvallen gebeurt sneller en vaker dan op veel andere plaatsen. Met alle 
gevolgen van dien voor de soorten die hierin leven. Dit was altijd een van de Brabantse 
topbeken voor wat betreft soortenrijke waterfauna.

(5) Kronkelende Beerze
Je steekt de Annadreef en loopt een klein stukje naar 
rechts. Hier neem je het bospad aan je linkerhand en 
loopt deze uit tot de T-splitsing. Hier ga je linksaf en 
steek je de Kempseweg over. Je gaat nu struinen langs 
de Beerze.

Tussen de bramenstruiken door kun je aan de rechterkant de Beerze 
zien stromen. Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten 
hebben in 2014 de rechtgetrokken Beerze hier weer laten meanderen, 
zodat hij weer prachtig door het landschap kronkelt. De voormalige 
landbouwgronden, dennenbosjes en maisakkers zijn nu weer 
natuurgebied, waar de beek weer zijn eigen weg kan vinden en ook mag 
overstromen. Rond de Beerze kun je zomaar de gele kwikstaart zien.



2524

Wanner je de Kempseweg oversteekt en door het veld naar de Beerze 
loopt, zie je een kleine poel liggen. Dit water is een plek voor amfibieën, 
waar ze hun eieren af kunnen zetten. Dit doen ze namelijk niet in de 
stromende beek. Van de lente tot de herfst kun je hier ook libellen, zoals 
de platbuik, rond zien vliegen.

De aanwezigheid van brandnetels en braamstruiken is een indicatie  
voor verzuring en verdroging.

(6) Beekjungle
Je struint nu langs de beek door een heuse 
kruidenjungle! Het geeft deze wandelroute een 
avontuurlijk tintje.

 De beek de Beerze wordt vanaf de Kempseweg ook wel Smalwater 
genoemd. Zomers zie je hier insecten af- en aanvliegen. Tal van 
bijensoorten, kevers, zweefvliegen en sprinkhaantjes kruisen je pad. 
Geniet net als deze insecten van de plantenrijkdom. Je kunt hier van alles 
tegenkomen: koninginnekruid, fijnstraal, wilgenroosje, sleedoorn, vlier, 
moerasandoorn, haagwinde en grote engelbloem. 

Het avontuurlijke, smalle paadje is uit noodzaak zo smal gebleven. 
Aan weerszijden van de beek vind je landbouwgronden en boomteelt. 
Natuurmonumenten heeft deze gronden niet kunnen verwerven, 
waardoor de Beerze op deze plek nog steeds als een rechte sloot door 
het landschap loopt. 

(7) Paarden
Je blijft links van de beek lopen en steekt de 
Scheepsdonksweg over. Ook nu blijf je links  
van de beek lopen.

Onderweg kun je paarden tegenkomen bij de Beerze en de poel 
verderop de route. Door begrazing met paarden ontstaat er variatie  
op de bodem en kunnen meer soorten planten en dieren een plekje 
vinden langs de beek. De dieren zijn vrij rustig, maar blijf op afstand. 
Voer ze niet.

(8) Struinen langs de beek
Volg je route langs de beek

Op deze vlakte grazen regelmatig koeien. Als ze er niet staan, dan kun 
je aan de olifantenpaadjes die ze door het struikgewas hebben gemaakt 
toch nog zien dat ze hier gelopen hebben. Struin zelf ook heerlijk door 
het gebied en loop zeker even naar de beek!

Het meanderen van beken vertraagt de afvoer en zo kunnen we water vasthouden.  
Dat dit nodig is bewijzen de afgelopen jaren toen de Beerze bovenstrooms van het Smalwater 
twee jaar op rij droog viel. Deze foto is gemaakt net voordat de beek is drooggevallen.
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Als je een van de kleine doorgangen doorsteekt en de beek hebt  
bereikt, waan je je in een sprookjeslandschap. Hier ligt een vistrap 
met enkele treden, waar het water snel stroomt en vissen het 
hoogteverschil in de beek kunnen overwinnen. Bij deze plek en verder 
op de route kun je zomaar een ijsvogel zien vissen! Maar nog eerder 
zal je hem langs zien schieten, want deze schuwe vogel is altijd op zijn 
hoede en hij ziet jou waarschijnlijk eerder dan andersom. Let ook op of 
je zijn hoge fluittoon hoort.

(9) Zoek je eigen weg
Je steekt de Kempseweg over en zorgt dat de beek nog 
steeds rechts van je is.

Het Smalwater is voor de Kempseweg al afgetakt. Vanaf hier heet de 
Beerze de Kleine Aa. Je kunt hier deels de beekloop volgen. Waar het 
te dicht begroeid is loop je op een hoger stuk verder. Blijf ook hier 
opletten of je de ijsvogel hoort of ziet, want vooral in de steile wanden 
die je her en der ziet, kan hij nestelen.

(10) Zwaluwen en Putters
De route gaat hier rechtdoor over de zandduintjes die 
overgroeid zijn door gras. De oevers van de Beerze 
liggen aan deze kant van de beek een stuk hoger dan 
aan de overkant. Daar is veel grond afgegraven voor 
huizenbouw.

Voor de wandelroute kun je het beste de beek blijven volgen.  
Maar maak zeker ook een uitstapje naar de prachtige, omgevallen 
populier, die hier een markant punt in het landschap vormt. In de 
takken kun je soms putters (distelvinken) zien zitten, die opvallen door 
hun prachtige rode kop. Deze vogeltjes werden vroeger gevangen en 
in speciale putterkooitjes gehouden. Om aan voer te komen moest de 
putter een klein wagentje naar zich toe trekken. Om aan drinken te 
komen moest het vogeltje een vingerhoedje omhoog trekken!
Ook zie je hier weer een grote poel liggen. In de zomer scheren hier 
zwaluwen over het wateroppervlakte en drinken zo water in hun vlucht.

(11) Smalwater project 
Wanneer je een klein stukje omhoog loopt, dan heb je 
het punt bereikt waar vroeger een oude meander van 
de beek liep. Je herkent deze beekloop nog aan de eiken 
die er staan.

In de jaren negentig kwam de overheid met grootse plannen voor 
natuurbescherming, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), ook wel 
Nationaal Natuurnetwerk genoemd. De boeren in deze omgeving pakten 
in een vroeg stadium al de handschoen op en namen het initiatief om de 
zogenoemde ‘blauwe zones’ al aan te pakken en natuur te ontwikkelen. 
Zij gingen voortvarend te werk en zaten al snel met Natuurmonumenten 
en het waterschap om tafel om gronden te ruilen. Zo kon de natuur 
direct rond de beek zich beter ontwikkelen. Op hogere stukken grond 
konden de agrariërs blijven boeren. Om deze samenwerking te vieren 
hebben alle partijen destijds een aantal struiken geplant langs de beek. 
Je komt onder andere sleedoorn, Gelderse roos, rozenbottel, vlier en 
hazelaar tegen.

(12) Kogelvangersven 
Net voor de beek onder de spoorlijn doorgaat ga je 
linksaf en neem je het pad tussen de weilanden. Aan het 
eind steek de verharde weg over en het Loo, een pad 
die tussen de boerderijen doorgaat en uitkomt in de 
Kampina. Op de kruising blijf je rechtdoor lopen en op 
de splitsing hou je het grote zandpad links aan. Je komt 
nu bij het Kogelvangersven.

Dit fraaie ven is in 2014 opgeknapt. Toen is een heel stuk bos 
weggehaald, waardoor het ven weer in de wind ligt. De oevers zijn op 
meerdere plekken van slib ontdaan en er is geplagd. Natte heide krijgt 
hier nu weer een kans. En het water in het ven kan weer bewegen in de 
wind, waardoor het minder snel dichtgroeit.

Vroeger oefenden soldaten met kanonnen bij het ven. Men moest op 
doelen aan de overkant schieten. In het water zijn heuse kanonskogels 
gevonden, vandaar ook de toepasselijke naam Kogelvangersven. Dit 
ven is onderdeel van het Huisvennencomplex. Het hele gebied was ooit 
in handen van de heren van Stapelen (Boxtel). Zij woonden op kasteel 
Stapelen, dat ook nu nog bestaat.
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Hier kun je soms opvallend witte vogels in het water zien staan: 
lepelaars of de grote zilverreiger. De eerste staat vaak in groepjes, de 
zilverreiger staat juist alleen. Voor ons vallen ze op, maar voor vissen 
en kikkers valt die witte kleur juist weg tegen de lucht! De zandheuvels 
noemen we de ‘Witte Bergen’. Deze waren helemaal begroeid met 
gras en productiebos. Natuurmonumenten heeft de natuur in 
het zand weer een kans gegeven. Nu komen de nachtzwaluw en 
blauwvleugelsprinkhaan er weer voor!

(13) Mierenhopen 
Op het laatste stuk van de wandelroute duik je een 
open bos in. Je neemt hier het zandpad naar de par-
keerplaats Huisvennen.

Als je goed rondkijkt, zie je her en der verspreid mierenhopen liggen, 
waar tienduizenden bosmieren leven. Je vindt hier twee soorten rode 
bosmieren: de kale en de behaarde. Met een loep kun je het verschil 
goed aan de beharing zien. Maar ook vanaf een afstandje is het verschil 
duidelijk. De kale bosmieren maken echte weggetjes tussen de staten, 
mierenhopen, waar alle mieren gebruik van maken. De mierenhopen 
van de behaarde bosmier zijn niet met wegen verbonden.

Het is erg mooi om te zien dat in dit bos weer zoveel mieren  
voorkomen. De zure regen spoelde jaren geleden letterlijk en figuurlijk 
de mierenhopen weg. Hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer mieren je ziet. 
Voor tal van vogels zijn de mieren een lekker hapje. Vooral de groene 
specht is een echte miereneter!

(E) Eindpunt 
Je bent nu weer bij de parkeerplaats aangekomen.

Het kogelvangersven na de opknapbeurt in 2014.
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Ommen

Landgoed Beerze is een natuurgebied van ongeveer  

400 hectare groot en ligt ten zuiden van de Vecht tussen 

Ommen en Mariënberg. Het natuurgebied is erg divers.  

Zo zijn er de cultuurgronden langs de Vecht bij het esdorp 

Beerze, het oorspronkelijke landgoed Beerze bestaande 

uit een landhuis en landgoedbos, het stuifzand, mooie 

oude dennenbossen, een langgerekt met eiken(hakhout) 

beplant kamduin, uitgestrekte jeneverbesstruwelen, een 

veenputtencomplex en droge en natte heide.

Beerze is zo’n bijzonder natuurgebied dat Europa het 

heeft aangewezen als Natura 2000-gebied. Door de grote 

verscheidenheid van het gebied leven er veel verschillende 

dieren en planten, zoals de adder en het klein blaasjeskruid. 

Lengte: 5,0 kilometer

Droge wandeling
Beerze

Slim omgaan met water en biodiversiteit
Landschap Overijssel beheert het landgoed 
Beerze, ten oosten van Ommen. Eeuwenlang 
was het gebied in gebruik bij de boeren in 
de omgeving. Op de droge zandgronden 
groeide struikheide, en liet men de schapen 
grazen. Wanneer door overbegrazing het zand 
blootkwam te liggen en de wind er vat op 
kreeg, ontstonden er zandverstuivingen. Om te 
voorkomen dat het dorp Beerze en vruchtbare 
landbouwgrond door het zand begraven 
zouden worden werden op de dorpsgrens 
stokken in de grond gestoken waartegen het 
zand opwaaide. 
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Ook werden op de zo ontstane zandduin eiken geplant.  
Dit zogenoemde ‘bestikken’ werd keer op keer herhaald 
en hierdoor ontstond een kamduin van bijna twintig 
meter hoogte. Binnen het landgoed bleef de wind vrij 
spel houden en liggen er nog steeds zandverstuivingen. 
Het zuidelijke deel van het landgoed is nat. Hier groeit nu 
hoogveen. Dat kan omdat hier vroeger vennen lagen die 
een slechtdoorlatende laag hebben gevormd. Daar waar 
het regenwater zo werd vastgehouden, kon hoogveen 
groeien op die voedselarme en zure regenwaterlens. 
Daar waar geen regenwater werd vastgehouden, kon de 
wind het zand weg blazen. Het gevolg is dat we hier een 
omgekeerd landschap hebben. De natte delen liggen 
hoger dan de uitgestoven en droge laagtes daarom heen. 
In het veen groeit veenmos en dopheide en zonnedauw. 
Boeren staken hier voor eigen gebruik veenturven die in 
de kachel verdwenen.

Het zand op de droge delen werd weggeblazen 
tot het grondwater. Dat was toen zo vochtig dat 
er veel planten groeiden en zand was vastgelegd. 
Stukken veen en natte laagtes zijn in het verleden 
met sloten ontwaterd en het stuifzand is ingeplant 
met naaldbos. De sloten zijn nu overbodig en het 
naaldbos verdampt nu het regenwater, vaak al 
voordat het de grond in kan trekken. De grootste 
oorzaken van de verdroging waardoor grondwater 
niet meer aan het oppervlak komt, liggen echter 
buiten het landgoed. Het veen ten zuiden van het 
Beerzerveld is afgegraven en vervolgens is dit gebied 
voor de landbouw geschikt gemaakt. Later is daar 
nog een waterwinning bij gekomen. De grootste 
oorzaak van het dalende grondwater is waarschijnlijk 
de Vecht. Deze is zo diep ingesleten dat dit een zeer 
grote invloed heeft op het waterpeil. 

Dus grondwater afhankelijke natuur is er bijna 
niet meer op Beerze, en de natte delen kunnen er 
nog zijn omdat die gescheiden zijn van het lokale 
grondwater. Op sommige plekken verdroogt het 
veen door de naaldbomen, oude ontwateringssloten 
en het verteren van die organische gliedelaag. 
Omdat het veen niet meer permanent nat is, kan 
er zuurstof bij en gaat het verteren. Zo komen 
voedingsstoffen vrij waar algemene planten van 
profiteren. Pijpestro, dat algemene lange gras wat je 
veel ziet in het Beerzerveen, is zo’n indicator dat van 
voedselrijke standplaatsen en zal kritische planten 
van voedselarme omstandigheden verdrukken.

Gelukkig zijn in 2020 in het kader van Natura 2000 
veel maatregelen genomen om het water beter vast 
te houden. Ook het stuifzand, uniek voor Europa, is 
weer groter gemaakt zodat het oude landschap weer 
te beleven en begrijpen is.

Landschap Overijssel werkt aan het herstel van hoogveen maar de gevolgen  
van de droogte zijn zeer groot.
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(S) Startpunt
Parkeerplaats Beerzerpoort 

(1) Natura 2000
Vanaf de parkeerplaats ga je gelijk het bospad op dat 
op sommige plekken steil kan zijn. Je loopt nu over een 
kamduin. 

Natura 2000-gebieden zijn een Europees netwerk van beschermde 
natuurgebieden. Doelstelling van Natura 2000 is het verlies aan soorten 
planten en dieren te stoppen en te herstellen. Zo willen we voorkomen 
dat de natuur steeds eenvormiger wordt. 

Natuurgebied Beerze is onder andere vanwege de kamduin en de 
uitgebreide veenputtencomplexen aangewezen als Natura 2000-gebied. 
Bovendien is het een gebied met verschillende biotopen, waar veel 
verschillende soorten planten en dieren zich thuis voelen. 

Praktisch
Parkeerplaats Beerzerpoort, 
Beerzerpoort 4, 7736 PM Beerze

Openbaar vervoer
Neem vanaf station Mariënberg,  
de buurtbus 597. Stap uit bij halte 
Beerzerpoort.

Horeca
In Ommen en Mariënberg bevinden  
zich meerdere horecagelegenheden.

(2) Raaf
Blijf het bospad volgen

Het prachtige rauwe geluid - zwaarder dan dat van de kraai -, de 
wigvormige staart en de trage vleugelslag van de grote zwarte vogel 
maken het duidelijk; hier leven raven. De raaf is ongeveer even groot 
als een buizerd en een alleseter met een voorkeur voor aas, insecten 
en larven. De raaf is een mythische vogel. Door zijn uiterlijk, intelligentie 
en de volksverhalen is de raaf ooit tot uitroeiing vervolgd in Nederland. 
Sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw is de raaf met een opmars bezig. 
Maar met zo’n 100 broedparen in Nederland, staat de soort nog altijd op 
de rode lijst 
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(3) Cultuurhistorische natuur
Vervolg het kronkelige pad tot je aan de linkerzijde  
een zandverstuiving ziet.

Dat de mens het zichzelf niet makkelijk maakt in de natuur, blijkt hier. 
Het is hier een grote zandbak. Door de wind ging het zand stuiven. 
Beerze dreigde onder het zand te komen. Om dat te voorkomen, 
plantten de Beerzenaren bos aan, zodat het zand weer vast kwam te 
liggen. Maar op een paar plekken bleef het zand stuiven. En dat levert 
bijzondere soorten planten en dieren op.

Tegenwoordig is er nog zo’n 2,5 hectare echt stuivend en kaal zand 
aanwezig en 2,5 hectare vastgelegd stuifzand. Dat is zand met daarop 
korstmossen, buntgrasvegetaties en struikheide. Als je goed kijkt zie je 
aan de randen van het stuifzand een breekbaar laagje vegetatie, dat 
verstuiving verhindert. De overgang van het losse stuifzand via Bunt-
grasvegetaties naar Heide en Jeneverbesstruwelen of Vliegdennenbosjes 
zijn fraai ontwikkeld. Als je vanaf het stuifzand richting bos kijkt, zie je de 
verschillende vegetatietypen goed. 

Voor de beplanting van het stuifzand gebruikte men Grove dennen 
die op deze arme grond kon groeien en hout voor gebruik in de 
mijnen leverde. Om de verdroging te verminderen, wordt nu naaldbos 
vervangen door loofbos, zoals de Eik die minder water verdampt.  
De laatste jaren zien we bij de Fijnspar veel bossterfte optreden  
doordat de bomen worden aangetast door een kevertje,  
de Letterzetter, die baat heeft bij de droogte.

(4) Stronkmier 
Je steekt de zandverstuiving in oostelijke richting  
recht over. Na 450 meter ga je rechtsaf en blijft hier  
de zandverstuiving volgen tot aan het pad. Dit is de 
Oude Beerzerweg. Ga hier rechtsaf en ga na 300 meter 
linksaf het bospad in. Na 100 meter is er een pad aan  
de linkerzijde. Ga hier rechtdoor tot aan de  
Mariënbergerdijk en ga hier rechtsaf.

Op de overgang van bos naar stuifzand woont een uniek diertje dat 
alleen in de bossen rond Ommen voorkomt. Het is de stronkmier die 
onder meer tegen oude stronken koepelvormige nesten bouwt.  
Deze soort is kwetsbaar. De stronkmier stelt behoorlijk wat eisen aan  
zijn leefgebied. Van te veel of te weinig begroeiing houdt de stronkmier 
niet. Om de soort in stand te houden, wordt zorgvuldig beheer 
toegepast.

(5) Adder
Blijf de Mariënbergerdijk volgen en steek  
de spoorlijn over. 

Een typische bewoner van de droge heide is de adder, Nederlands enige 
gifslang. De mooie zigzagtekening op de rug van de bruin tot grijsbruine 
adder is een typisch kenmerk van deze slang. De adder gaat zo zuinig om 
met zijn energie dat hij aan nog geen tien muizen per jaar genoeg heeft 
voor zijn voedselvoorziening. Het is trouwens geen toppredator, want 
ook de adder zelf dient als voedsel voor bijvoorbeeld grote roofvogels.

(6) Veenpluis
Blijf de Mariënbergerdijk volgen.

In de zomer zie je hier prachtige witte wattenbolletjes boven het drassige 
land. Het is veenpluis. Het veenpluis is gebonden aan de natte, ietwat 
zurige omstandigheden, zoals je die hier vindt. Je loopt hier langs een 
hoogveengebied dat zeer gevoelig is voor verdroging. Daarom neemt 
Landschap Overijssel diverse maatregelen. Behalve het kappen van 
bomen worden greppels en sloten zoveel mogelijk gedempt en liggen er 
rond het gebied kades die zorgen dat het regenwater in het gebied blijft.

Naaldbossen die veel water verdampen en waar de aantasting door  
de letterzetter zorgt voor bossterfte.
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(7) Hagelzakje
Blijf de Mariënbergerdijk volgen tot aan  
de verharde Beerzerhooidijk. Ga hier rechtsaf.

Een kleine watervogel met een pluizig kontje, de dodaars, duikt steeds 
onder water om telkens op een verrassende plek weer boven te komen. 
Je kunt er uren naar kijken. Hij jaagt op waterinsecten. Het is de kleinste 
fuut van Nederland en genoemd naar zijn achterwerk ‘dot aars’.  
In andere streken wordt hij ook wel hagelzakje genoemd, naar de  
functie die hij - eenmaal dood - kon hebben voor jagers.

(8) Spons
Blijf de Beerzerhooidijk volgen.

Eén van redenen waarom Beerze Natura 2000-gebied is, is het 
herstellend hoogveen. Daarvoor is veenmos essentieel. Dit mos neemt 
water op als een spons. Niet alleen grondwater, maar ook regenwater. 
Zo groeit het veen, dat bestaat uit plantenresten, tot boven het niveau 
van het grondwater. Veenmos heeft nog een bijzondere eigenschap: de 
kleur kan variëren van donkerrood tot helder geel en alle tinten groen. 
Dit is niet alleen afhankelijk van het soort veenmos, maar ook van de 
omstandigheden waarin het mos groeit. 

(9) Boommarter 
Steek de spoorlijn over. Neem na 150 meter het bospad 
aan de rechterkant die parallel aan de Beerzerhooidijk 
loopt.

Weer terug in het bos kun je met enorm veel mazzel één van de  
meest elegante zoogdieren van Nederland door de bomen zien stuiven. 
De prachtige koffiebruine boommarter met zijn lichtgele bef. Het unieke 
aan de Boommarter is dat die als enige zoogdier in staat is om een  
Eekhoorn in de boomkruinen te achtervolgen en te vangen.

(E) Eindpunt
Na 300 meter kom je weer bij de parkeerplaats uit. 

De dodaars leeft in vennen met een rijke oeverbegroeiing.

Veenpluis is een kenmerkende soort van hoogveengebieden.
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Het landschap als spons 
Op het landgoed Het Lankheet, op de grens 
van Twente en de Achterhoek, wordt gewerkt 
aan het landschap van de toekomst. En dat 
terwijl de geschiedenis van dit landgoed 
teruggaat tot minstens 800 jaar geleden, toen 
de graslanden door lokale kwel werden bevloeid 
als vorm van natuurlijke bemesting. Eind 19de 
eeuw introduceerde Gerrit Jan van Heek het 
systeem opnieuw op zijn landgoed. Door de 
komst van kunstmest en de kanalisatie van de 
Buurserbeek werkte het niet meer en moest hij dit 
vloeiweidensysteem opgeven. De ontginning van 
de heidegronden en de kanalisatie hadden meer 
gevolgen: een te snelle afvoer van het water. Een 
druppel water die in Duitsland was gevallen, deed 
er vroeger meer dan 16 dagen over om de IJssel te 
bereiken. Die afstand legt een druppel water nu al 
in 9 uur af. Dat dit niet bijdraagt aan het tegengaan 
van verdroging werd eind vorige eeuw al beseft 
door de eigenaren van Het Lankheet die in 1999 

Haaksbergen

Afwisselende route over (bos) paden. Onderweg krijg 

je een beeld van de gevolgen van droogte, maar ook 

de oplossingen die zijn gerealiseerd om het landschap 

klimaatrobuust te maken.

Lengte: 8,5 kilometer

Droge wandeling
Landgoed Het Lankheet

een deel van het historische vloeiweidensysteem 
herstelden. De vloeiweiden fungeren als ‘spons’ voor 
het bergen, vasthouden en geleidelijk afvoeren van 
water. Zo worden veel doelen bereikt: verdroging 
bestrijden, natuur herstellen en waterberging 
realiseren én historisch erfgoed voor wandelaars 
weer beleefbaar maken. 

De plaatselijke kwel bleek onvoldoende om de 
natuurdoelstellingen te realiseren dus werd een 
plan bedacht om water uit de Buurserbeek in te 
laten, dit te zuiveren in rietvelden om het dan via 
het oude watersysteem op het landgoed weer naar 
de Buurserbeek terug te laten lopen. Het water 
zorgt voor natuurlijke bemesting en een rijker 
bodemleven. Met verschillende mooie resultaten: 
berging en zuivering van oppervlaktewater, herstel 
van beekbegeleidende natuur, en een recreatief 
interessante omgeving. 

Een recent succes is het herstellen van een deel van 
oorspronkelijke loop van de Buurserbeek. De kades 
zijn hier weggehaald. De beek begint op de Geul in 
Zuid-Limburg te lijken; hij haalt zelf zand uit de oevers 
weg en wordt steeds ondieper. De grondwaterstand 
stijgt hierdoor, bij hoge waterstanden kan het 
landschap ‘meestromen’. Dit helpt enorm tegen 
verdroging. Het landgoed heeft een ultieme wens: 
over een jaar mag er geen druppel water meer het 
landgoed verlaten.
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(S) Startpunt
Parkeerplaats Lankheterbrug.

(1) Van Keppelkanaaltje
Op de parkeerplaats zie je palen met onder andere gele, 
rode en blauwe wandelpijltjes. Je volgt in het begin de 
blauwe route. 

Je loopt nu langs het Van Keppelkanaaltje dat in de 17de eeuw is 
gegraven in opdracht van baron Georg van Keppel. Hij deed dit 
nadat - tegen de zin van de baron - de stad Deventer een bypass van 
de Buurserbeek, een zogenoemde omvloed, bij de Oostendorper 
watermolen had laten graven. Zo konden schepen vanuit Deventer 
de Buurserbeek verder opvaren richting het Duitse Ahuis. Om op de 
landbouwgronden van Het Lankheet toch over voldoende water te 
beschikken, werd vanuit de Buurserbeek het kanaaltje gegraven.

Praktisch
Parkeerplaats Lankheterbrug,
Oliemolenweg, 7481 WN Haaksbergen

Openbaar vervoer
Neem vanaf Centraal Station Enschede 
buslijn 62 richting Borculo. Stap in 
Haaksbergen uit bij de bushalte 
Weerninksweg. Loop de Weerninksweg 
uit tot de T-splitsing en ga dan linksaf de 
Aaftinksweg in tot je rechts de Lankheterbrug 
over de Buurserbeek ziet. Rechts over de 
brug is de parkeerplaats waar de route start. 

Horeca
•  Aan het begin van de route:  

Erve Bruggert, Scholtenhagenweg 46,  
7481 VP Haaksbergen

•  Aan het einde van de route:  
Restaurant De Watermölle,  
Watermolenweg 3, 7481 VL Haaksbergen

(2) Veldwerkcentrum
Het pad komt uit op de verharde Lankheterweg waar je 
rechtsaf gaat. Je passeert hier links de boerderij Klein 
Lankheet. Voor de boerderij staat nog een waterput van 
Bentheimer zandsteen waaruit vroeger het drinkwater 
werd gehaald.

Op het eind van de verharde weg ligt rechts het veldwerkcentrum van 
het landgoed. Iedere eerste zaterdag van de maand start hier een 
rondwandeling onder leiding van een gids. Meer informatie is te vinden 
op de website van de VVV Haaksbergen. Het veldwerkcentrum wordt ook 
veelvuldig gebruikt door schoolklassen die hier ‘buitenlessen’ volgen. 
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Waterzuivering
Het waterpark bestaat uit achttien grote vakken waarin riet groeit. 
Dit riet haalt het teveel aan fosfaat en stikstof uit het water. We 
noemen dit een helofytenfilter. Het waterpark is vormgegeven met 
een knipoog naar de renaissancetuinen op Italiaanse landgoederen 
waar water een belangrijke rol speelde. Door een fraaie bocht 
en een geleidelijk oplopende heuvel te creëren, met aan de voet 
daarvan het ‘canal grande’ heeft landschapsarchitect Berno 
Strootman een heuse Belvedère (uitzichtpunt) gemaakt.  
Van hieraf is het hele project in een fraai perspectief te overzien. 
Met de ‘Waterwachters’ en de ‘Waterboog’ hebben de kunstenaars 
Malou Bussers en Niek Verschoor de sfeer verder versterkt.  
De Waterwachters zijn twee grote vaasachtige houten vormen bij 
de ingang waarbij de kunstenaars zich hebben laten inspireren 
door de stenen vazen die je vaak ziet op de toegangspoort van een 
landgoed. De waterboog verwijst naar de kringloop van het water. 

(3) Vloeiweide
Aan het eind van de verharde weg houd je links  
aan en ga je de zandweg in. 

Aan de linkerkant zie je achter de houtwal een vloeiweide. Het maakt 
onderdeel uit van een eeuwenoud en ingenieus bemestingssysteem. 
Vroeger, toen er nog geen kunstmest was, moesten de boeren creatieve 
oplossingen bedenken om hun land vruchtbaar te houden.

Bevloeiing
De boeren in dit gebied ontdekten al in de middeleeuwen dat  
het water uit de beken veel voedingsstoffen bevatte, zoals kalk en 
mineralen. Om die belangrijke stoffen op hun land te krijgen be-
dachten ze een slim systeem: het vloeiweidesysteem. Met behulp 
van wallen, dammen, greppels en watergangen leidden ze het 
voedselrijke water uit de beek naar hun weidegronden en lieten 
die overstromen. Zo verbeterde de vruchtbaarheid van de grond, 
maar dankzij het stromende water kon bij vorst de grasmat ook 
niet bevriezen. In het voorjaar kwam daardoor de grasgroei eerder 
op gang en konden ze een extra snede gras oogsten.

(4) Waterpark
Je loopt de zandweg door tot je bij een doorwaadbare 
plaats of voorde komt. In de tijd dat er nog geen 
bruggen waren, zochten de mensen zo’n ondiepe plek 
in een rivier op om over te steken. Ook veel steden, 
denk aan Amersfoort of Montfoort, ontstonden bij zo’n 
doorwaadbare plek. Je loopt twintig meter terug naar en 
gaat het waterpark in.

Via de voorde stroomt water vanuit de Buurserbeek het waterpark in. 
Vroeger waren de boeren blij met de voedingsstoffen in het vloeiwater. 
Tegenwoordig zit in het water zoveel stikstof en fosfaat dat dit er eerst 
uitgehaald moet worden. Dat gebeurt in het waterpark. 

Vrijwilligers krijgen uitleg hoe het bevloeien in zijn werk gaat.
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De toegang tot de Kidneypools.

(5) Belvedère
In het waterpark ga je linksaf de dijk op tot  
net voorbij de Waterboog 

Je staat nu op een belvedère, het uitzichtpunt. Hier heb je een goed 
overzicht over het vijf hectare grote rietveld. 

(6) Klimaatbos
Je gaat nu via de trap naar beneden en komt op het 
Pieter Vereijkenpad. 

Je loopt nu door een klimaatbos. Het klimaat in Nederland verandert, 
het wordt warmer en droger, maar we krijgen ook meer piekbuien en de 
zeespiegel stijgt. Daardoor verandert ook onze natuur en bossen. In het 
klimaatbos zijn boomsoorten uit midden Europa aangeplant die we in 
Nederland rond 2050 kunnen verwachten. 

(7) Kidney pools
Je blijft de route door het klimaatbos volgen tot je bij 
een tunnel komt.

Als je door de tunnel loopt zie je de kidney pools, twee niervormige 
symbolen voor zuivering en evenwichtige verhoudingen, die als yin 
en yang figuren in elkaar grijpen. De vergelijking tussen lichaam en 
landschap, bloedsomloop en waterloop en de noodzaak van zuivering, 
inspireerden de Schotse kunstenaar Jim Buchanan. Over een pad van 
nierstenen loop je tussen de twee vijvers door. 

AFB PrvOv_lankheet_27092013-25 De toegang tot de Kidneypools

(8) Flow Forms
Aan het andere eind van de nierstenen verlaat je de 
kidneypools en loop je hier linksaf over het bospad met 
de waterstroom mee.

Je hoort hier het schone water van meerdere kanten stromen en bij het 
hek zie je links in het water een Fish Flow Form die door een continu 
ritme en stroming extra zuurstof aan het water toevoegt.

(9) Eeuwenoud bos
Nadat je het hek bent gepasseerd, ga je linksaf de  
zandweg op om na 75 meter bij het paaltje met het  
blauwe pijltje rechtsaf te gaan. 

Je loopt nu door een gemengd bos met zowel loof- als naaldbomen. 
Sinds de middeleeuwen werden bossen in Twente steeds zeldzamer, 
want het hout bracht veel geld op voor de bouw van schepen voor de 
VOC. Zo niet op Het Lankheet. Toenmalige eigenaren als de families 
Keppel en Mulert waren zuinig op hun bossen. Zij zagen dat als een 
belegging voor de zeer lange termijn. Het Lankheet kent daardoor nu 
het grootste aaneengesloten eeuwenoude bos van Overijssel. Ook hier 
is het water dichtbij in het slootje langs het bospad. Na 250 meter zie 
je aan de rechterkant een eerste van een tweetal vloeiweiden die hier 
hersteld zijn. 
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Bosvitaliteit
Klimaatverandering en zeker de droogte vermindert de vitaliteit 
van het bos. Daardoor zijn de bomen gevoeliger voor insecten-
plagen en schimmels. Zo tast de Eikenprachtkever een groot deel 
van de Eiken in ons land aan en is de Es door de essentaksterfte al 
bijna uit ons land verdwenen. Ook de Fijnspar dreigt te verdwijnen. 
Door de droogte van de afgelopen jaren is de harsproductie sterk 
verminderd en lukt het deze naaldboom niet meer de Letterzet-
ter, een bastkever ‘uit te harsen’. Daardoor is deze kever in staat 
gangen te boren in de bast, waardoor na een zware keveraanval 
deze bast afvalt. Zo kan binnen enkele weken een heel perceel 
Fijnsparren sterven. Ook andere boomsoorten, zoals de Beuk zijn 
minder goed aangepast bij het klimaat at wij krijgen en zullen door 
droogte en hitte verdwijnen.

 

(10) Vedders en Sleeën
Aan het eind van het bospad kom je uit op de half  
verharde Veddersweg. Je gaat hier rechtsaf en loopt  
200 meter door.

De Vedders en Sleeën zijn een achttal weilanden met een oppervlakte 
van veertien hectare waar nu weer bevloeid wordt. Vrijwilligers 
zorgen ervoor dat het water bij toerbuurt in winter en zomer over 
de verschillende weilanden stroomt. Dit schone water zorgt ervoor 
dat hier bloemrijke natte hooilanden gaan ontstaan. Ook zakt het 
bevloeiingswater in de bodem en vult zo de grondwatervoorraad aan.  
Zo werkt het landgoed aan een toekomstbestendig waterbeheer.
Als je wilt weten hoe de bevloeiing in de praktijk werkt, staat op de  
paal met het rode bordje rechts van de weg de QR code die je met je 
telefoon kan scannen. In een filmpje krijg je dan een uitleg. 

(11) Hermeandering Buurserbeek
Je loopt nu terug en gaat op de splitsing rechtsaf het 
Schipbeekpad in. 

In het grote weiland rechts van de Veddersweg ziet u de nieuwe ‘oude’ 
loop van de Buurserbeek. Tot tachtig jaar geleden liep de Buurserbeek 
hier als een slinger door het landschap. In de jaren dertig van de vorige 
eeuw werd de Buurserbeek rechtgetrokken en aan weerskanten van 
hoge kaden voorzien. Zo kon het water snel worden afgevoerd en de 

weilanden niet overstromen. De beek groef zich zelf ook steeds dieper in 
en veroorzaakte steeds meer verdroging in de omgeving. Het waterschap 
Rijn en IJssel heeft in 2020 samen met het landgoed de beek weer laten 
meanderen, waarbij de beek bewust te smal en te ondiep is gemaakt. 
De Buurserbeek kan zo weer haar eigen loop en profiel vinden. In het te 
smalle deel vindt erosie van de oevers plaats en het zand dat hierbij vrij 
komt, wordt benedenstrooms op de bodem neergelegd, waardoor de 
beek zich zelf verondiept. Zo laten we het water en de natuur het werk 
doen. Op zijn Engels heet dit ‘building with nature’. 

Als je op het Schipbeekpad loopt zie je links een aantal vloeiweiden. De 
eerste vloeiweide bij het bordje ‘erfgoedspotter’ wijkt af van de andere 
vloeiweiden op het landgoed. We zien hier namelijk geen middeleeuwse 
vloeiweide, maar de reconstructie van een vloeiweide uit het eind van 
de 19e eeuw. De toenmalige eigenaar Gerrit Jan van Heek sr. liet op Het 
Lankheet vloeiweiden aanleggen volgens de nieuwste technieken van die 
tijd. Met een uitgekiend systeem van sloten en greppels voor de aan- en 
afvoer van het water ontstond een sawa achtige structuur met hoge en 
lage vloeivakken. Deze techniek waarbij oppervlaktewater, maar ook het 
afvalwater van de stad werd gebruikt voor de bemesting, bleef maar kort 
bestaan. Na de Eerste Wereldoorlog werd kunstmest zo goedkoop dat 
bevloeiing verdween. In 2020 hebben de vloeiweiden op Het Lankheet 
samen met de vloeiweiden Pelterheggen bij Bergeijk de status als 
immaterieel erfgoed gekregen en dient deze eeuwenoude techniek nu 
als inspiratie voor het vasthouden van water.

(12) Zandbanken
Loop het schipbeekpad uit tot je bij de oever van de 
Buurserbeek komt en loop hier linksaf over de oever.

Op het Schipbeekpad zien we rechts hoe de Buurserbeek met zijn steile 
oevers door het bos meandert. Deze oevers bieden broedgelegenheid 
voor IJsvogels en Oeverzwaluwen. Het zand dat het water weg graaft uit 
de nieuwe loop komt in de oude loop op de bodem te liggen. 
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Hier ontstaan zandbanken en door het ondieper worden van de beek 
gaat de grondwaterstand in een groot gebied omhoog. Niet alleen goed 
voor de natuur, maar ook voor de landbouw. Om te voorkomen dat 
de beek bij hoge afvoeren benedenstrooms richting Diepenheim en 
Deventer geen wateroverlast geeft, zijn de kades van de Buurserbeek 
hier op meerdere plaatsen onderbroken. De beek krijgt daardoor de 
ruimte en een teveel aan water tijdens extreme situaties wordt binnen 
het landgoed tijdelijk geborgen.

(13) Natte broekbossen
Loop langs de oever tot je bij een watergang komt  
en ga hier linksaf. Je loopt hier langs de watergang

Hier zie je broekbossen waar de Elzen gedurende een groot deel van het 
jaar in het water staan. Enkel in de zomer droogt de bovengrond licht 
uit. De aanwezigheid van bramen en brandnetels wijst wel op te droge 
omstandigheden waar het bos tot voor kort mee te maken had. 

(14) Heide en vennen
Na 350 meter kom je uit bij de onverharde zandpaalweg, 
ga hier rechts en na 150 meter naar links. Je komt nu 
na 300 meter uit op de Veddersweg. Ga hier rechtsaf 
en steek de kruising over en neem na 150 meter het 
bospad aan je linkerhand.

Op het landgoed zijn nog een aantal heideterreinen als relict van de 
grote heidevelden waar vroeger de schapen graasden. Veel van de 
heidevelden zijn in de 19de en 20de eeuw bebost of ontgonnen voor de 
landbouw. Deze heideterreinen vormen een mozaïek van droge gronden 
met vooral struikheide en nattere delen met dopheide. Ook liggen hier 
een aantal vennen en een hoogveenterreintje. Deze heidevelden staan 
niet alleen onder druk door de droogte, maar de planten verbranden 
ook tijdens de hittegolven, zoals we die steeds vaker hebben in ons land. 
De vennen op het landgoed worden gevoed door de regen welke 
door de tegendruk van het grondwater en/of leemlagen niet in de 
bodem wegzakt. Sinds 2018 zijn deze vennen voor het eerst sinds 
mensenheugenis drooggevallen, waardoor amfibieën verdwijnen.  
Ook het Gentiaanblauwtje, een zeer zeldzame kleine blauwe vlinder, 
die voor haar voortbestaan afhankelijk is van de Heidegentiaan is bijna 
verdwenen. 

(15) Stuivend zand en droge heide
Volg het pad over de heide tot je bij de bosrand komt.  
Neem hier het bospad naar rechts tot je bij de onverharde 
weg komt. Op de onverharde weg ga je naar links en steek 
je de kruising over. Na 75 meter neem je het bospad naar 
links. Je volgt het bospad dat een bocht naar rechts gaat en 
op de splitsing hou je rechts aan. Na 75 meter kom je weer 
op een splitsing en hier neem je het bospad naar links.  
Je blijft hier rechtdoor lopen tot je links een open vlakte  
iet met jonge Grove dennen.

Het zuidelijk deel van Het Lankheet was vroeger een onmetelijk 
heidegebied waar door overbegrazing en het steken van heideplaggen het 
zand bloot kwam te liggen en ging verstuiven. De Lankheter Bulten is zo’n 
oude zandverstuiving die eind 19e eeuw is ingeplant met Grove dennen. 
Hier vindt nu een verjonging van het bos plaats. Een paar jaar geleden is 
een deel van het bos gekapt. Het zaad van de overgebleven bomen zorgt 
voor een spontane natuurlijke bosontwikkeling. Daarnaast is er voor 
gekozen om kleine groepjes klimaatbestendige loofbomen in te planten. 
Om vraatschade door reeën te voorkomen, zit er om de jonge bomen een 
plastic huls. Deze loofbomen, zoals de Linde hebben een bladstrooisel dat 
goed verteerd. We noemen dit ‘rijkstrooiselsoorten’ die er voor zorgen dat 
de zandgrond het water beter vasthoudt. 

Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer
Klimaatslim bos- en natuurbeheer richt zich op het versterken van de 
klimaatmitigatie (CO2 vastlegging), het versterken van de aanpassing 
aan klimaatverandering, en het versterken van de productiefunctie 
en inkomsten. Daarbij geldt heel sterk dat er niet één oplossing of 
remedie is. Bij klimaatslim bos- en natuurbeheer wordt heel goed 
naar de lokale omstandigheden gekeken en worden de maatregelen 
daarop aangepast, zodat win-win situaties ontstaan met bijvoorbeeld 
biodiversiteit, recreatie, CO2 vastlegging of juist productiefuncties. 
Klimaatslim beheer kan dus zowel gaan om het instellen van 
strikte reservaten als het aanleggen van productiebossen, tot aan 
combinaties met bijvoorbeeld de landbouw. Binnen deze aanpak 
wordt gekeken naar zowel de keuze van de aan te planten bomen als 
ook naar de waterhuishouding en de bodemkwaliteit. Enkel als deze 
drie in balans zijn, spreken we over een klimaatrobuust bos.



52 53

(16) Heidekoeien
Aan het eind van het bospad langs de jonge bebossing 
ga je naar rechts. Na twee honderd meter ga je naar 
links en loop je door een heideveld. Als je het pad 
door de heide volgt krijg je na 200 meter een pad aan 
je rechterzijde. Volg dit pad 175 meter en ga dan naar 
links. Je komt nu op de onverharde Hellenveldsweg.  
Hier ga je rechts af en na 250 meter neem je op de 
kruising van onverharde wegen linksaf de Rekkenseweg. 

Als beheer van de heide achterwege blijft, groeit de heide tenslotte 
dicht met bomen. Daarnaast zal de heide vergrassen door een teveel 
aan stikstof. We lopen hier door een deel van het landgoed waar de 
heide was dichtgegroeid met dennen. Deze zijn verwijderd en nu 
wordt de herstellende heide begraasd door Heidekoeien. Een ras dat 
vroeger veel in Nederland voorkwam, maar door zijn lage melkproductie 
geheel uit Nederland was verdwenen. Het landgoed doet mee aan een 
fokprogramma van deze koeien die op de schrale heide juist goed uit de 
voeten kunnen.

(17) De Botterbeek
Je blijft de Rekkenseweg volgen en steekt na 800 meter 
de kruising met de verharde Oliemolenweg over. 
Je gaat hier rechtdoor en na 200 neem je links  
de Watermolenweg. 

Vanwege de scheepvaart op de Schipbeek en Buurserbeek heeft het 
gemeentebestuur van Deventer in de 17de eeuw de omvloed gegraven. 
Dit was een bypass met een sluis, waardoor de boten de watermolen 
konden passeren. Deze bypass, de Botterbeek, is nu weer hersteld 
en in gebruik als vispassage. Door de kleine schutsluisjes kan ook de 
Buurserpot, een door het landgoed gebouwde replica van een oud 
vrachtscheepje, weer op de Buurserbeek varen. In plaats van katoen, 
aardewerk en koffie worden nu toeristen vervoerd. 

(18) Oostendorper Watermolen
Je loopt door tot je bij de watermolen komt en  
steekt hier de brug over. 

Het is niet vreemd dat Jacob van Ruysdael – een van de beroemdste 
schilders van de Gouden Eeuw – zich door de 16de-eeuwse 
Oostendorper Watermolen liet inspireren. De twee molens, een 
korenmolen en een oliemolen, staan prachtig aan de Buurserbeek. 
Je ziet dat ze een waterrad hebben. De korenmolen heeft er zelfs 
twee. Hiermee kan de stuwkracht van het water worden omgezet in 
aandrijfkracht voor de molens. 

Net voor deze watermolen ligt een grote betonnen stuw die bij het 
rechttrekken van de Buurserbeek in 1937 is gebouwd. Het niveauverschil 
boven en beneden de stuw is ruim drie meter. Het landgoed tapt het 
water dat zij nodig heeft bovenstrooms af van deze stuw, zodat dankzij 
dit peilverschil in het hele landgoed het water onder vrij verval kan 
stromen. Nergens op het landgoed zijn daardoor pompen nodig.
Bij de watermolen is een restaurant met een terras.

(19) Eindpunt
Lopend langs de noordkant van de Buurserbeek kom 
je bij de Lankheterbrug. Als je deze brug oversteekt ligt 
rechts de parkeerplaats.

De heidekoeien lopen op een perceel waar de heide door de hitte verbrand is.
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Lopen over water
De wandeling gaat voor een groot deel door  
het waterwingebied van Vitens. Het beheer van  
het bos wordt gedaan door de gemeente Epe.  
Elke druppel water die hier valt, kan in principe 
met één jaar bij de pomp zijn waar het door 
Vitens wordt gewonnen om drinkwater van 
te maken. Daarom is het belangrijk om het 
gebied en de bodem schoon te houden. 
Gewasbeschermingsmiddelen, mest, olie of 
benzine vervuilen de bodem en het grondwater  
en mogen dus niet in het gebied terechtkomen.

Epe

Het waterbedrijf Vitens pompt op meer dan honderd locaties 

in het midden, oosten en noorden van het land grondwater 

uit de bodem op ten behoeve van de drinkwatervoorziening 

in een groot deel van Nederland. In Epe ligt zo’n winning, 

maar wel een bijzondere. Hier wordt water uit de Veluwse 

ondergrond gehaald maar ook is er aanvulling van het 

grondwater met water uit de Klaarbeek en Grift.

Lengte: 5,5 kilometer

Droge wandeling
Epe

Ook op andere plekken in Nederland kun je de  
borden “waterwingebied” of “grondwaterbescher-
mingsgebied” tegenkomen. Die borden laten weten 
dat je in een gebied zit waar grondwater wordt  
beschermd. En waar je dus extra zuinig met de  
bodem om moet gaan. Maar eigenlijk moeten  
we natuurlijk overal zuinig omgaan met water  
en de natuur.

Tips over hoe je dat doet, zijn te vinden op
www.beschermjedrinkwater.nl.

https://beschermjedrinkwater.nl
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(S) Startpunt
Parkeerplaats Ossenstal

(1) De Ossenstal
Vanaf de parkeerplaats steek je de weg over  
naar het restaurant De Ossenstal. 

Al voor de Eerste Wereldoorlog stond op deze locatie een ossenstal.  
Hierin werden ’s nachts de ossen gestald, die overdag bij de ontginning 
van het bosgebied de ploegen en wagens moesten voorttrekken.  
De Veluwe is hoog en droog met weinig oppervlaktewater.  
Om de dorstige dieren van water te voorzien was een waterput  
geslagen. Je zou kunnen zeggen dat de eerste waterwinning toen is  
ontstaan. Gaandeweg ontstond hier de mogelijkheid voor toeristen om 
even uit te rusten en iets te eten en drinken, terwijl ze genoten van de 
mooie omgeving.

Praktisch
Parkeerplaats restaurant De Ossenstal, 
Ossenweg 10, 8161 PZ Epe

Openbaar vervoer
Deze locatie is slecht bereikbaar met het 
openbaar vervoer.

Horeca
Bij het start en eindpunt is een 
horecagelegenheid

(2) Loofbos voor meer grondwater
Neem voorbij het restaurant de  
Zeuvenbargweg en loop een 400 meter.

Vanuit het oogpunt van drinkwaterwinning zien we liever loofbomen 
dan naaldbomen. Bij loofbomen komt namelijk meer regenwater in 
het grondwater terecht. En grondwater is hier en in een groot deel van 
Nederland de bron van het drinkwater. Bomen gebruiken water om van 
te leven en te groeien. En bomen verdampen water. Loofbomen hebben 
een deel van het jaar geen blad en kunnen dan geen water verdampen. 
Woon je in de stad, dan helpt het aanplanten van bomen om de 
hittestress in de stad te verminderen. Al die waterverdampende  
bomen werken dan als een soort airco voor de stenige stad.  
Loofbomen zijn ook voor de Veluwe beter. Op de Veluwe horen  
namelijk van nature bossen met onder andere eiken, berken,  
beuken, lijsterbes en een enkele grove den.
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(3) Wildkijkscherm 
Loop door tot je na honderd meter bij een splitsing 
komt en houd hier links aan. Na 100 meter zie je links 
een laagte. 

Vanachter het wildkijkscherm heb je kans om wilde zwijnen, reeën en 
edelherten te zien. Tip: neem een flesje water mee tegen het hoesten! 
Want door stil te zijn, maak je de kans op wild zien groter. 

(4) Berkenlaan 
Vervolg het bospad tot aan de onverharde weg. Ga hier 
linksaf de Koekenbergweg in tot op de kruising. Steek 
deze kruising over en neem vervolgens het bospad 
schuin aan je rechterhand. 

Hier langs de Middenweg staan aan beide kanten berkenbomen; te 
herkennen aan hun witte schors. Het verhaal gaat dat berken vroeger 
als een soort “lantaarnpalen” dienstdeden. Het licht van de lamp op de 
postkoets weerkaatste op de witte schors waardoor de weg door het bos 
ook nachts te vinden was.

Berken, en dan met name de ruwe berk, zijn een typische boomsoort van 
de zandgronden. De boom is gewend om niet van grondwater, maar van 
zogenaamd “hangwater” te leven. Hangwater is water dat tussen poriën 
in de bodem wordt vastgehouden. Ondanks dat de soort goed tegen 
droogte kan, was de droogte van afgelopen jaren ook voor veel berken 
fataal. Berken zijn “erop getraind” om bij extreme droogte een deel 
van hun blad te laten vallen, zodat ze minder verdampen. De bladeren 
worden dan eerst geel en vallen daarna af. Als dat één jaar gebeurt,  
is dat niet erg. 

Later in het seizoen of een volgend jaar komt dat weer goed. De droogte 
was deze keer echter zo extreem dat het bomen niet lukte om weer op 
te bloeien. Bij veel berken zagen we daardoor dood blad aan de boom of 
zelfs bomen die volledig afstierven.

(5) Naaldbos omvormen
Loop 150 meter door op het bospad

Grote delen van het bos op de Veluwe bestaan nog uit naaldbos. Veel 
van die bomen zijn door mensen aangeplant. Vóór 1900 bestond 
de Veluwe met name uit stuifzand, struikgewas en heide. Die heide 
ontstond doordat er door mensen werd gekapt in het oerbos dat er ooit 
was. Bomen werden gekapt om ruimte te maken voor akkertjes en om 
een plek te hebben om schapen te laten grazen. Want het houden van 
schapen was toentertijd de enige manier om aan mest te komen voor 
de akkers. Overdag liepen de schapen op de heide, ‘s nachts stonden ze 
in de schapenstal (de potstal). De mest uit de potstal werd op de akkers 
gebracht. Door overbegrazing veranderde zelfs delen van de Veluwe in 
stuifzand. 

Toen eind 19e eeuw kunstmest werd uitgevonden, waren de schapen 
niet meer nodig. De heide mocht weer dichtgroeien en bomen werden 
grootschalig aangeplant om met name het stuifzand vast te leggen. 
Staatsbosbeheer werd daar in 1899 zelfs speciaal voor opgericht. 
Naaldbomen bleken het goed te doen op de voedselarme stuifzanden. 
Bovendien was het naaldhout heel goed te gebruiken in de mijnbouw die 
in opkomst was.
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Als je regenwater bijna volledig ten gunste van het grondwater wilt 
laten komen, dan zou je terug moeten naar de heide- en stuifzand tijd. 
Naast het omvormen van naaldbos naar loofbos als oplossing voor de 
droogte hoor je deze geluiden over terug naar de heide- en stuifzandtijd 
afgelopen jaren steeds vaker.

(6) Hier groeit bos van de toekomst 
Ga na 150 meter rechtsaf het bospad in volg  
dit pad een 200 meter.

Een gevarieerd bos met loofbomen en een enkele grove den is wat we 
hier voor de natuur en de drinkwaterwinning willen. Zo’n bos komt er 
echter niet zomaar. Tussen alleen maar naaldbomen zaaien zich vooral 
nog meer naaldbomen uit. En de lijsterbessen en eiken die wel weten 
te kiemen, worden opgegeten door de reeën en de herten. Want die 
vinden loofbomen veel lekkerder dan dennen. Om toch een gevarieerd 
bos te krijgen, zijn delen van het bos afgezet met een hek. Binnen 
de hekken is een variatie aan soorten geplant en daarnaast mag er 
van alles zelf opkomen. Als soorten staan er vooral de zogenaamde 
“rijkstrooiselsoorten”: winterlinde, haagbeuk, zoete kers en hazelaar.  
Dat zijn boomsoorten die met hun gevallen bladeren de bodem 
verbeteren. 

Die bodemverbetering is hard nodig. Door de overdaad aan stikstof 
in de lucht wordt de bodem te zuur. De bodem was hier zo zuur als 
azijn en dat houden bomen niet lang vol. Bovendien kunnen er stoffen 
uitspoelen die slecht zijn voor het grondwater – de bron van ons 
drinkwater. De nieuwe boomsoorten in combinatie met het toevoegen 
van kalk moeten de bodem gaan verbeteren zodat we hier over jaren in 
een mooi gevarieerd bos lopen. De rijkstrooiselsoorten zullen daar niet 
de overhand in hebben, maar helpen ons wel op weg naar een gezond 
bos met een gezonde bodem. Een gezonde bodem die dan ook beter in 
staat is om water vast te houden.

 (7) De juiste plant op de juiste plek
Loop het bospad verder af en ga aan het eind links.  
Na 250 meter ga je rechtsaf een kronkelig bospaadje in. 
Loop deze uit en ga op het eind een klein stukje linksaf 
om vervolgens weer links een bospad te nemen.  
Na 100 meter steek je de kruising over en neem  
je weer een kronkelpad door het bos. 

Door de klimaatverandering verwachten we dat Nederland voor een 
aantal boomsoorten ongeschikt zal worden. Op bescheiden schaal 
wordt geëxperimenteerd met nieuwe boomsoorten in de bossen. In 
dit deel van het bos doet de gemeente Epe proeven met Thuja’s, beter 
bekend als conifeer voor een tuinheg. Bij het aanplanten van bomen is 
het belangrijk om na te denken of de boom het op die plek goed gaat 
doen. Afgelopen jaren was de droogte veel in nieuws, maar ook te natte 
periodes zijn te verwachten met de klimaatverandering. Bomen moeten 
dus goed met die extremen om kunnen gaan.

Tussen planten en dieren bestaat een nauwe relatie. Ook dat is een 
aspect om goed rekening mee te houden. De boom- en plantenkeuze 
bepaalt welke dieren er kunnen leven. Hoe dat werkt voor je tuin kan je 
zien op www.uwtuinvolvlinders.nl met advies op postcode.  
Vlinders hebben bepaalde planten nodig om te kunnen bestaan,  
daar kan je in je tuin ook wat in betekenen.

http://www.uwtuinvolvlinders.nl
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(8) Oude retentievijver Hertenkamp
Op het kronkelpad neem je het tweede pad links en je 
komt uit bij een grote vijver. Je loopt rechtsom de vijver. 

Hier bij de Hertenkamp ligt de retentiebekken die dienst heeft gedaan 
in de periode 1998 tot 2014. Water uit de Klaarbeek werd toen voor 
het eerst opgepompt als infiltratie water. In deze bekken kon zwevend 
stof in het water bezinken, voordat het water werd doorgepompt naar 
de infiltratievelden. In 2014 is de infiltratievoorziening uitgebreid en 
geoptimaliseerd en in dit nieuwe ontwerp was deze retentiebekken niet 
meer nodig.

(9) Productiebedrijf
Op de noordoostelijke punt van de vijver neem je het 
bospad aan de rechterhand. Loop dit bospad uit tot 
de verharde Dellenweg. Ga hier links. Loop hier aan 
de overkant van de weg langs het Hertenkamp tot de 
kruising en steek deze over. Via het parkeerterrein van 
het hotel neem je het bospad dat parallel loopt aan de 
Dellenweg. 

Sinds 1954 wordt er in Epe drinkwater gemaakt van grondwater.  
De drinkwaterwinning voorziet globaal de gemeenten Epe, Heerde, 
Hattem en Zutphen van drinkwater. En gedeelten van de gemeenten 
Voorst, Nunspeet, Elburg, Oldebroek. Vitens heeft een vergunning voor 
het oppompen van 6 miljoen m3 liter water per jaar (dat is 6 miljard 
liter). Om de effecten van verdroging in de omgeving te compenseren, 
heeft Vitens wel de plicht om oppervlaktewater van elders te infiltreren. 
Daarover wordt verder in de wandeling meer verteld. Het opgepompte 
water is erg schoon. Met beluchting hoeven alleen ijzer en mangaan 
verwijderd te worden; stoffen die horen bij water dat een lange weg door 
de bodem heeft afgelegd. Omdat het water erg zuur is, wordt er wat kalk 
aan toegevoegd. Zo komt er heerlijk drinkwater uit de kraan! 

(10) Waterwinputten 
Na het pompstation dat aan je linkerhand ligt, loop je 
nog 125 meter door en ga je linksaf het bospad in. 

De “groene emmers” langs het bospad zijn waterwinputten. In die 
putten gaat een lange buis met een doorsnede van zo’n 80 cm diep de 

grond in. Daar zit een grove zandlaag met veel water. Op zo’n 10 meter 
diepte hangt een pomp die het water omhoog pompt. Dat water komt 
van een diepte tussen de 26 en 82 meter. Vitens heeft een wettelijke 
plicht voor het leveren van drinkwater. Afgelopen droge jaren was het 
af en toe spannend of dat wel zou lukken. De drinkwatervraag was op 
sommige dagen zo’n 30 tot 35 procent hoger dan normaal. Zomaar 
meer grondwater oppompen kan niet. Want Vitens is gebonden aan 
de vergunningen die ze van de provincie krijgt. De grootte van de 
vergunning is beoordeeld op de effecten van de drinkwaterwinning op 
natuur of landbouw. Het overschrijden van de vergunning is dus niet 
gewenst. Want dan gaat het ten koste van onze mooie natuur.
Het is daarom belangrijk om het hele jaar door bewust om te gaan met 
drinkwater. Zodat iedereen elke dag kan genieten van dit mooie en 
lekkere natuurproduct! 

(11) Ven in het bos 
Op het bospad neem je na 150 meter het bospad aan je 
rechterhand. Dit bospad maakt een knik naar links en 
aan de linkerhand zie je een ven in het bos liggen. 

De Veluwe is van nature hoog en droog. Er komt weinig 
oppervlaktewater voor omdat het water makkelijk wegzakt in de 
zanderige bodem. Alleen op plaatsen met een ondoorlatende laag in 
de bodem ontstaan vennen. Juist omdat het water op de Veluwe zo 
schaars is, zijn deze vennen belangrijk voor de dieren op de Veluwe. 
Pootafdrukken van wilde zwijnen, reeën en edelherten zijn regelmatig 
op de oever te vinden. Padden en kikkers planten zich er voort.  
En libellen als smaragdlibel, bruinrode heidelibel en vroege 
glazenmaker komen erin voor. In perioden met weinig regenval en 
hoge temperaturen kunnen ook dit soort vennen droogvallen. Padden, 
kikkers, libellen missen dan een voortplantingsseizoen omdat de larven 
in het water niet de tijd krijgen om volwassen te worden en het water 
weer uit te kruipen. Enkele zeldzame soorten zoals de kamsalamander 
zijn door de afgelopen droge jaren erg onder druk komen te staan.

Niet alleen watergebonden soorten zijn getroffen door het gebrek 
aan neerslag en de hoge temperaturen. Doordat planten het moeilijk 
hadden kwamen ze niet tot bloeien. Hierdoor misten vlinders, bijen en 
andere insecten een belangrijke voedselbron. Zo werden ze indirect ook 
getroffen door de droogte.
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(12) Infiltratievijvers
Na het ven neem je het bospad aan je rechterhand. 
Rechts liggen vijvers.

Door de waterwinning in dit gebied was de grondwaterstand gedaald 
en is er verdroging ontstaan. Provincie Gelderland en Vitens hebben 
een bijzonder infiltratieproject uitgevoerd om dit tegen te gaan. Jaarlijks 
wordt nu maximaal 6 miljoen m3 (dit is 6 miljard liter) schoon water van 
goede kwaliteit uit de Klaarbeek en de Grift gepompt. Het water wordt 
via een transportleiding van 8,5 kilometer naar de speciaal daarvoor 
aangelegde infiltratievijvers hier aan de Dellenweg gepompt.  
Na infiltratie en zuivering door de bodem kan het weer opgepompt 
worden voor drinkwater.

De droge zomers vanaf 2018 brachten breed besef dat er meer 
zoetwaterbuffers nodig zijn. Nederland is op dit moment nog ingericht 
om regenwater zo snel mogelijk af te voeren naar zee. Waterbuffers 
voorkomen dit. Zodat we het regenwater in droge tijden weer kunnen 
gebruiken. Een oud plan voor ondergrondse wateropslag op de Veluwe 
is daardoor opnieuw in de belangstelling gekomen. Partijen in de 
regio verkennen momenteel welk vervolgonderzoek nodig is om de 
haalbaarheid en wenselijkheid van het concept scherper te krijgen.  
Welk overtollig water moet geïnfiltreerd worden? Water van dichtbij of 
juist schoon kwelwater van verder weg uit bijvoorbeeld de Flevopolders? 
Belangrijk aandachtspunt is om het schone grondwater in de stuwwal 
ook schoon te houden. Wil je zelf ook een “wateraccu”? Thuis kan je 
water uit natte tijden sparen in een regenton of waterreservoir.nberg

(13) Groeve van klappersteen 
Vervolg het bospad tot je bij de Koekenbergweg  
uitkomt en ga hier linksaf. Na 300 meter neem je  
het kronkelige bospad aan je rechterhand.  
Op de kruising ga je rechtdoor.

Waar we nu doorheen lopen als een natuurgebied, was ooit een groot 
“bedrijventerrein” voor ijzerproductie. De laagte langs de weg is het 
restant van een oude groeve van klappersteen. Klapperstenen zijn 
ijzerrijke korsten rond een kern van leem of klei. Doordat de kern bij 
het indrogen los komt van zijn omhulsel hoor je bij het schudden een 
klapperend geluid. Bij de aanleg van de nieuwe infiltratievijvers in 2014 
kwam zo’n klappersteenader aan de oppervlakte. Vrijwilligers uit de 
omgeving hebben toen met een leemoven op de oorspronkelijke wijze 
ijzer uit de klapperstenen gewonnen. 

Klapperstenen zijn lang geleden ontstaan in droogvallende watergangen. 
Toen in de voorlaatste ijstijd grote gletsjers uit het noorden de bodem 
omhoogstuwden, kwamen de klapperstenen in de Veluwe te liggen. 
Middeleeuwse bewoners wisten uit klappersteen ijzer te winnen, 
waardoor de Veluwe destijds een rijke ijzerindustrie kende. Duizenden 
tonnen ijzer zijn hier gewonnen en in grote delen van Europa gebruikt. 
Zo hebben wij mensen al sinds lange tijd invloed op het landschap. Ook 
nu hebben wij grote invloed op het landschap en zelfs op het klimaat.

(E) Eindpunt
300 meter na de kruising neem je het bospad aan 
de rechterhand en loopt deze uit tot de verharde 
Ossenweg. Hier ga je linksaf en aan de rechterhand ligt 
het parkeerterrein.

 De infiltratievijver Koekenberg.

In de groeve gevonden klapperstenen.
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Colofon

Uitgave
De Gortdroge Wandelgids is een uitgave van  
de Zandcoalitie en tot stand gekomen met 
medewerking van de provincies Noord-Brabant, 
Gelderland en Overijssel.

Routes zijn beschikbaar gesteld door  
Natuurmonumenten, Vitens,  
Landschap Overijssel en landgoed Het Lankheet

Foto omslag: 
Jan Dolfing

Foto’s in gids
Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, 
Vitens, Mark van Veen, Jan Dolfing en G. Lanting.

Samenstelling teksten, eindredactie
provincie Overijssel

Ontwerp en vormgeving
provincie Overijssel, 
NU reclame
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