
4X
NATUUR-
GENIETEN

• Achterhoek
• Regio Arnhem &
Rijk van Nijmegen

• Rivierenland
• Veluwe

Special
KIJK OP NATUUR 
Uitkijktorens en 

wildobservatieplekken

HEERLIJKE HOTSPOTS
Van pannenkoeken 

tot high tea 

HET NATIONALE PARK
DE HOGE VELUWE

Struinen met de boswachter

in de Gelderse streken
Herfstwandelen



de gelderse 
streken

SAMEN VORMEN REGIO ARNHEM, RIJK VAN 
NIJMEGEN, ACHTERHOEK, VELUWE EN 
RIVIERENLAND DE GELDERSE STREKEN: 
BOORDEVOL PRACHTIGE KASTELEN EN 

LANDHUIZEN, SCHAAPSKOOIEN EN FRUIT-
BOMEN VOL BLOESEM, KRONKELENDE  

DIJKEN, PRACHTIGE HEIDE, LOMMERRIJKE 
BOSSEN EN INDRUKWEKKENDE  

STUIFZANDVLAKTES. 

2 OKTOBER



WWW.                  MAG.NL 3

4  Wandelen: Romeins 
 marskamp
6 Veluwe: te zien & te doen
8  Uitkijktorens en observatie- 
 plekken
10 Wandelen: Dorenweertsepad
12  Arnhem/Rijk van Nijmegen:  
 te zien & te doen
14  Wandelen: struinen door  
 de Moringerwaarden
16   Rivierenland: te zien &  

 te doen
18   Struinen met de boswachter
20   Wandelen: Hackfortse    

 Enkroute 
22   Achterhoek: te zien & te doen

inhoud

Deze Roots Special is een uitgave van New Skool Media B.V.  
Samengesteld in samenwerking met Gelderse streken: geldersestreken.nl

Adres: Spaklerweg 53,  
1114 AE Amsterdam, tel. 020–21 05 330

E-mail: info@rootsmagazine.nl 
Internet: rootsmagazine.nl

Hoofdredacteur: Fanny Glazenburg
Samenstelling en productie: Diederik Plug, Caroline Vogel 

Natuurweetjes: Paul Böhre
Artdirection en vormgeving: Bart Smulders

Wandelkaartjes: Cécile Vrinten
Beeld: Gelderse streken, iStock

Marketing: Natascha Klene
Advertentie-aquisitie:  

Value Zipper, info@valuezipper.nl
Uitgever: Pim Osterhaus

Druk: LSC
 

Klantenservice: 
Voor vragen over abonnementen Roots, 
bel 085-88 85 650 (09.00-17.00 uur)

 

© 2018 Dit streekgidsje is een gratis uitgave van New Skool Media B.V. en hoort bij Roots 
editie 10-2018. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveel voudigd,  

opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze 
dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever sluit iedere  

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

Ontdek de Gelderse natuur
Herfst. De dagen worden korter, grijzer. Er hangen andere geuren in de lucht. De natuur 
bereidt zich voor op de winter: bomen hullen zich in een geelgouden pracht, dieren eten 
zich vet voor de komende kou, leggen wintervoorraden aan of gaan op liefdespad;  
trekvogels landen in hun overwinteringsgebieden en paddenstoelen schieten her en  
der uit de grond. Het is het perfecte seizoen voor lange wandelingen om je onder te  
dompelen in een natuurwereld die verandert waar je bij staat. Roots helpt je op weg  
met vier prachtige rondwandelingen, natuurhotspots en kijk-en-doe-tips in  
de gebieden die samen de Gelderse streken vormen. Trek je wandelschoenen aan  
en laat je verrassen door de schoonheid en veelzijdigheid van de 
Gelderse natuur, de eeuwenoude cultuur en enorme gastvrijheid. 

Fanny Glazenburg, 
hoofdredacteur 

fanny.glazenburg@newskoolmedia.nl

Gelderse streken special
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VELUWE 

Rondwandeling Romeins 
marskamp – Ermelo
Startpunt: 
Bezoekerscentrum en 
schaapskooi Ermelosche 
Heide, Postweg 50, 8052 PK 
Ermelo. 
Lengte: 6 km, aangegeven 
met paaltjes met afbeelding 
Romeinse soldaat.
Duur: ca. 1 -1,5 uur.
Honden: mogen mee, mits 
aangelijnd.
Horeca: Bezoekerscentrum 
Ermelosche Heide. Info & 
openingstijden: schapedrift.
nl/bezoekerscentrum.
Info over de route:  
gelderseroutes.nl.

Struinen bij 
de Romeinen

In 170 na Christus sloeg het leger van keizer 
Marcus Aurelius hier tijdens een veldtocht tegen 

de Germanen een marskamp op. De Ermelose 
schaapskooi bij het startpunt van de route 

herbergt maar liefst 300 Veluwse heideschapen. 

TE ZIEN LANGS DE ROUTE
Grafheuvels
In deze heuvels begroeven 
mensen uit de bekerculturen 
(vanaf 2800 v. Chr.) hun 
doden. Sommige heuvels  
bevatten wel 40 lichamen.

Romeins kamp 
Een Romeins leger bouwde 
hier in 170 een beschermende 
wal, omringd door greppels. 
Boven op de wal werd een pa-
lissade gebouwd. In het kamp 
sliepen de soldaten in lange 
rijen leren tenten. Dit is het 
enige Romeinse legerkamp 
waarvan in Nederland resten 
zijn gevonden. Overigens 
weet niemand wat de Romei-
nen op deze plek kwamen 
doen. Evenmin is duidelijk  
hoe lang ze bleven, waar- 
schijnlijk maar een paar dagen.

Roots-
wandeling

NATUUR DIE JE HIER KUNT ZIEN
Mestkever

De mestkever leeft van op- 
gerolde mestbollen. Hij kan 
maar liefst 1.141 keer zijn eigen 
gewicht dragen, vergelijkbaar 
met een gemiddeld mens  
dat zes dubbele bussen met  
passagiers erin optilt.

Raaf
In Nederland zijn raven  
zeldzaam, maar hier zie je ze.  
Ze eten zoogdiertjes, vogels, 
insecten en aas. Herkenbaar 
aan hun wigvormige staart.

Heidelibel
De mannetjes hebben zwarte 
poten en een knotsvormig, 
bloedrood achterlijf. Jagen en 
verdedigen van het territori-
um doen ze vanaf een zitpost. 
Heidelibellen vliegen tot eind 
oktober rond.

Hazelworm

De hazelworm lijkt op een 
slang, heeft de naam van een 
worm, maar is eigenlijk een 
pootloze hagedis. Hij dankt 
zijn naam aan z’n hazelnoot-
bruine kleur. 
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veluwe - TE ZIEN & TE DOEN

veluwe
Zandverstuivingen, kreupelhout, uitge-
strekte bossen en glooiende heidevelden, 
schaapskuddes, bijzondere flora en fauna 
maar ook culinaire hoogstandjes, sfeer-
volle dorpen, attracties en wellnes plus 
talrijke culturele hotspots zoals het 
Kröller-Müller Museum of Paleis Het Loo 
en knusse Hanzesteden. De Veluwe is  
rijker dan aan natuur alleen!

Weidevogelreservaat - Oldebroek 
De omgeving van Oldebroek is een ideale 
vogelhotspot. Polder Oosterwolde aan het 
Drontermeer is een van de belangrijkste  
weidevogelgebieden van Gelderland. In deze 
polder ligt een weidevogelreservaat, dus je 
maakt hier een prima kans om een grutto, 
kievit, tureluur, roerdomp of slobeend in het 
vizier te krijgen. Vergeet je verrekijker niet! 

Empense en Tondense Heide - Empe 
Dit natuurgebied is de moeite van een wan-
delbezoek meer dan waard. Er groeien bij-
zondere planten als Spaanse ruiter en je ziet 
er kamsalamanders en ruim tien zeldzame 
insectensoorten, zoals de zompsprinkhaan, 
tengere pantserjuffer of heideblauwtje.  
Info: natuurmonumenten.nl/natuur- 
gebieden/empense-en-tonderse-heide.

Park Berkenrhode - Wekerom 
In het hart van de Veluwe is het door natuur 
omringde Park Berkenrhode de ideale uit-
valsbasis voor een gezinsvakantie. Bezoek  
de steden Ede, Arnhem en Apeldoorn én ont-
dek de bossen en heidevelden van de Veluwe. 
De prachtige vakantie- en familiehuizen  
bieden volop luxe en comfort, er is genoeg te 
doen voor de kids en eten en drinken doe je 
in Le Grand Café. Info: berkenrhode.nl.
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Theeschenkerij 
Mossel - Otterlo 
Boerderij/theeschenkerij 
Mossel ligt op het land-
goed Planken Wambuis. 
Je komt er alleen te voet, 
op de fiets of te paard 
langs, want auto’s zijn ver-
boden. Dat maakt van het 
heerlijke terras een trek-
pleister voor rustzoekers 
die zin hebben in een  
versnapering, terwijl de 
kinderen zich uitleven in 
de naburige speeltuin. In 
september dagelijks open, 
in oktober za en zo van 
10-17 uur. Van november 
t/m maart gesloten. Info: 
boerderij-mossel.nl.

Middelpunt van 
Nederland - Lunteren 
De Goudsberg bij Lunteren is 
het geografische middelpunt 
van Nederland. Eromheen 
ligt een afwisselend land-
schap met onder meer een 
actief stuifzandgebied, heide-
velden, middeleeuwse engen 
en een hessenweg. Beklim  
de Hessenhut of zoek het  
hogerop bij de 22 meter hoge 
uitzichttoren in het Lunterse 
Buurtbosch en kijk je ogen 
uit. Info: middelpuntvan- 
nederland.nl.

Planken Wambuis - Ede 
Een nostalgische herberg in 
een modern jasje, zo presen-
teert dit bekende restaurant 
zich. Kunst aan de muur,  
lederen fauteuils bij de open 
haard en een beroemde keu-
ken: het 91 jaar oude restau-
rant behoort tot de bekendste 
wildrestaurants van het land. 
Je wandelt vanuit deze culi- 
naire hotspot zo naar de 

Luxe chalets, cottages en  
lodges of kamperen op de 
bijbehorende camping; in dit 
vakantiepark kan elk gezin 
zijn plekje vinden. Vanuit  

‘t Lierderholt ligt Nationaal 
Park De Hoge Veluwe om  
de hoek, maar om mooie 
wandelingen te kunnen 
maken, kun je elke windrich-
ting kiezen. Voor cultureel  
of culinair vertier of speel-, 
klim- en pretparadijzen:  
voor de kinderen hoef je  
ook nooit lang te reizen, 
Beekbergen is erdoor om-
ringd. Info: lierderholt.nl.

Vakantiepark ’t Lierderholt - Beekbergen

Weetje
Met een oppervlakte van 

912 km2 is de Veluwe een van 
Noord-Europa’s grootste 

natuurgebieden.

Ginkelse Heide of het prach-
tige natuurgebied waarnaar 
het is vernoemd. 
Info: plankenwambuis.nl.
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Gelderse streken – KIJKPLEKKEN

Wild op 
ooghoogte…

In alle natuurgebieden in de Gelderse streken zijn 
allerlei plekken te vinden waar je wild kunt zien.  
Hier doen we een greep uit de vele mogelijkheden, 
van hoog tot laag.

Wildobservatieplaats 
Enkhout - Kroondomein 
Het Loo, Apeldoorn 
Een houten scherm met een 
dak, waar je uitkijkt over een 
heideveld met achterin een 
wildweide. Eenvoudig te  
bereiken via een smal pad 
vanaf de parkeerplaats.
Info: kroondomeinhetloo.nl.

 
De Dellen – Epe 
In het rustgebied van De 
Dellen ligt deze observatie-
plaats. Hij is alleen toegan-
kelijk na reservering en 
onder begeleiding van de 
boswachter van Geldersch 
Landschap & Kasteelen.
Info: glk.nl. 

Wildobservatiepost 
Loenermark – Loenen 
Een eenvoudige houten hut 
met op verschillende hoog-
tes kijksleuven: ideaal voor 
groot en klein.
Info: glk.nl.

WILDKIJKTIPS
•  Ga vroeg op pad, of 

in de schemer, dan 
gaan de dieren op 
zoek naar voedsel.

•  Draag onopvallende 
kleding, doe geen 
geurtje op.

•  Wees rustig en stil.
•  Zie je eenmaal 

(groot) wild, houd 
dan minstens  
25 meter afstand.

•  Laat de dieren met 
rust; voer en aai ze 
niet.

•  Vergeet niet omhoog 
te kijken: vogels zijn 
ook prachtig!

Veluwe

Kijk op de natuur
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Gelderse streken special

Achterhoek
Anholtse Broek/
Breedenbroekse  
Bos - Breedenbroek
Tussen Breedenbroek, 
Voorst en de grens met 
Duitsland ligt dit ‘vochti-
ge bos’ met twee namen. 
Het staat officieel te boek 
als natuurgebied en heeft 
een fraaie wildobservatie-
post.

Landgoed Ampsen – 
Lochem 
In de bossen van dit land-
goed zie je vaak allerlei 
wild scharrelen.
Info: achterhoek.nl.

Vragenderveen – 
Vragender 
Nabij het kerkdorp 
Vragender, dat is gelegen  
tussen Lichtenvoorde en 
Winterswijk, kijk je vanaf 
deze 15 meter hoge  
observatiepost in dit 
unieke hoogveengebied.
Info: vragenderveen.nl.

Regio Arnhem 
Herikhuizen – Rheden 
Vanaf de parkeerplaats 
bij bezoekerscentrum 
Veluwezoom leidt een  
1,5 kilometer lang pad 
(aangegeven met gele 
pijltjes) naar deze obser-
vatiepost. Een prima plek 
om herten, reeën of zwij-
nen in het wild te zien
Info: natuurmonumen-
ten.nl.

… of hoog van 
de (uitkijk)toren
Achterhoek
Hulzenberg 

In het Bergherbos bij 
Stokkum staat op 82,4 meter 
boven NAP een uitkijktoren 
van 21 meter hoog. Je kijkt 
vanaf de top helemaal uit 
van de Veluwezoom tot Elten 
en verder.  
Info: vvvmontferland.nl.

Rivierenland
Romeinse wachttoren 

Vanaf deze prachtige kopie 
van een Romeinse wacht- 
toren waan je je een legio-
nair op de uitkijk. De toren 
staat bij Fort De Spees, aan 
de Rijnbandijk tussen 
Kesteren en Opheusden. 
Info: campingdelinie.nl/ 
romeinse-wachttoren.

Rijk van Nijmegen
Uitkijktoren Ooijpolder 
Deze toren staat in natuur- 
gebied de Groenlanden  
en biedt een schitterend 

uitzicht op ooievaars,  
grazende konikpaarden en  
galloways, en het natte deel 
van het natuurgebied. In de 
schemering zijn heel vaak 
dassen, hazen, konijnen en 
vossen te zien op het terrein 
aan de noordkant van de  
uitkijktoren.
Info: vogelkijkhut.nl/
view/345.

Veluwe 
Zandloper 

Boven op deze 13,5 meter 
hoge stalen toren heb je een 
weids uitzicht over de groot-
ste zandverstuiving van 
West-Europa. Alleen dat al 
is reden genoeg je aan de 
klim te wagen.
Info: staatsbosbeheer.nl.

Kijk Uit Attention 
Kunstwerk én kijkpunt: een 
87 m hoge trap in Het Na-
tionale Park De Hoge Veluwe.
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REGIO ARNHEM

Dorenweertsepad  
(klompenpad) - Doorwerth
Startpunt: Kasteel 
Doorwerth, Fonteinallee 2b, 
6865 ND Doorwerth.
Lengte: 13 km, aangegeven 
met blauwe markering in  
de vorm van een klomp.
Duur: ca. 3 uur en 15 minuten.
Honden: waar de route deels 
over particulier land loopt,  
zijn honden verboden.
Horeca: Kasteelcafé De 
Zalmen (bij startpunt, info & 
openingstijden: dezalmen.nl), 
landgoed De Westerbouwing 
(buitenpoort.nl/locaties/
de-westerbouwing).
Info over de route: gelder-
seroutes.nl/dorenweertsepad.

Uitwaaien 
langs de 

uiterwaarden
Een fraaie wandeling door de uiterwaarden van 

de Neder-Rijn, over de stuwwal met hellingbossen 
en oude landgoederen. Een bezoek aan kasteel 

Doorwerth mag natuurlijk niet ontbreken!

TE ZIEN LANGS DE ROUTE
Oudste acacia
Op het binnenterrein van 
Kasteel Doorwerth staat de 
oudste acacia van Nederland  
‒ en van heel West-Europa.  
Zijn leeftijd? 340 jaar. 

Gulden sleutelbloem

Langs de Fonteinallee, waar  
de route langs loopt,  komt  
ook de beschermde gulden 
sleutelbloem voor. Deze plant 
bloeit in april en mei, soms ook 
in september en oktober.

Roots-
wandeling

NATUUR DIE JE HIER KUNT ZIEN
Boomklever

Dikke kans dat je het gehak 
van boomklevers hoort. Die 
zijn nu op zoek naar beuken-
noten, eikels en hazelnoten. 
Ze hakken die met groot 
gemak open met hun bikkel-
harde snavels. Dat hoor je al 
van grote afstand.

Padden
Padden overwinteren hoger- 
op in de bossen. Om daar  
veilig naartoe te kunnen 
‘forenzen’ zijn speciale  
amfibiëntunnels aangelegd. 

Grote zilverreiger
Langs de uiterwaarden heb  
je kans om grote zilverreigers 
te zien. 
In de herfst en winter zie je 
ze steeds meer, zowel langs 
het water als in de weilanden.

Spechtinktzwam
Een opvallende verschijning: 
de spechtinktzwam groeit  
het liefst op humusrijke grond 
in oude loofbossen en op 
vruchtbare klei of leembodem.  
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Regio Arnhem - TE ZIEN & TE DOEN

Regio
Arnhem
Al in de 17e eeuw stond Arnhem bekend als Groene stad aan  
de Rijn en Parkstad. En je bent Arnhem nog niet uit of je staat  
op de Veluwe; Nederlands oudste nationale park, Nationaal Park 
Veluwezoom, kun je te voet, per fiets of te paard verkennen. Midden 
in het park liggen de golvende heidevelden van De Posbank. 

Kasteel Doorwerth - Doorwerth 
Proef, hoor en 
ruik de middel-
eeuwse kasteel- 
sfeer. Bekijk de 
exposities over  
de lokale geschie-
denis, de jacht en bosbouw in Nederland en 
geniet van 19e- en 20e-eeuwse schilderkunst 
uit de omgeving van Oosterbeek in het in-
pandige Museum Veluwezoom. Info: door-
werth.glk.nl en museumveluwezoom.nl.

Hotel De Bilderberg - Oosterbeek 
Perfect startpunt 
voor lange fiets- 
en wandeltochten 
in de Veluwse na-
tuur. Het Kröller-
Müller Museum of 
het Nederlands Openluchtmuseum en 
Burgers’ Zoo liggen vlakbij. Ook op culinair 
gebied of een ontspannen wellness-ervaring 
ontbreekt het je in dit iconische hotel aan 
niets. Info: bilderberg.nl/oosterbeek/ 
hotel-de-bilderberg.

Airborne Museum - Oosterbeek 
Op 17 en 18 sep-
tember 1944 land-
den duizenden 
Britse parachutis-
ten op de Ginkelse 
Hei, bij Wolfheze 

en Heelsum. Hun doel: de Rijnbruggen bij 
Arnhem. Het verhaal van hun missie wordt 
verteld via films, geluidsfragmenten, voor-
werpen en de boeiende ondergrondse Air-
borne Experience. Info: airbornemuseum.nl.

Bistro Barbizon - Oosterbeek 
Chef-kok Juan 
Martinez Barnes 
zwaait de scepter 
over een keuken 
waarin de beste 
seizoensproduc-
ten van lokale  

leveranciers worden gebruikt; een culinaire 
ervaring van topniveau in een meer dan  
gastvrije ambiance. Info: bistrobarbizon.nl.

Weetje
Arnhem telt 23 parken. Parel 
in de kroon is Park Sonsbeek, 

met een oppervlak van 
67 hectare.
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Rijk van Nijmegen - TE ZIEN & TE DOEN

Pannenkoekenparadijs 
Op pad in de Re-
gio Arnhem en het 
Rijk van Nijmegen 
krijg je ongetwij-
feld lekkere trek. 
Gelukkig vind je 
in deze Gelderse 
streken een grote 
dichtheid aan 
pannenkoekenres-
taurants. Van mo-
dern en strak tot 
traditioneel. 
Bekijk op geldersestreken.nl/pannenkoeken 
een lekker uitgebreide lijst.

Gemeente Berg en Dal 
Een spectaculair 
landschap, rijke 
cultuurhistorie en 
bijzondere wijn-
bouw: in dit heu-
velachtige gebied 
waan je je soms in een ver buitenland. Je 
kunt ook lekker struinen in de uiterwaarden 
of een wandeling door de wijngaarden com-
bineren met een bezoek aan het Nederlands 
Wijnbouwcentrum. Info: vvvbergendal.nl.

Afrika Museum – Berg en Dal 
Ontdek traditio- 
nele Afrikaanse 
objecten en  
hedendaagse  
Afrikaanse kunst 
en leer alles over 

de traditionele architectuur van volkeren uit 
Ghana, Lesotho, Mali, Kameroen en Benin. 
Kinderen kunnen klimmen en spelen in het 
kinderbeeldenbos vol mythische dieren. 
Info: afrikamuseum.nl.

Rijk van
Nijmegen
Het heuvelachtige Rijk van Nijmegen biedt heel afwisselend na-
tuurschoon: oude beukenlanen in het Groesbeekse Bos, rivierdui-
nen, heide, akkers en bosjes in de Overasseltse en Hatertse Vennen. 
In De Bruuk vind je natte graslanden, moerasruigten en orchideeën. 

Op kabouterjacht - Beek-Ubbergen 
Vlak bij Beek wonen kabouters, verstopt in 
de bossen. Kinderen kunnen ze in een  
speciale wandeltocht opsporen. Een handig 
boekje laat zien waar de kabouterroute loopt 
en geeft handige tips over waar je de kleine 
bosbewoners kunt tegenkomen.  
Info: visitnijmegen.com.

Weetje
Nijmegen was ooit Oppidum 
Batavorum, een Romeinse 

nederzetting. De oudste Romeinse 
resten van de stad dateren 

uit 15 v. Chr.
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RIVIERENLAND

Wandeling Rivierenland, 
struinen door de Moringer-
waarden - Appeltern
Startpunt: Hotel Moeke 
Mooren, Blauwe Sluis 1b,  
6629 KK Appeltern.
Lengte: 9 km, aangegeven 
met groene paaltjes.
Duur: ca. 2 uur.
Horeca: langs de route  
passeer je veel leuke plekken, 
zoals restaurant De Koren-
molen (korenmolen.nl).
Info over de route:  
gelderseroutes.nl/struinen-
doordemoringerwaarden.

veelzijdig
vogelparadijs
Deze struinroute door de Moringerwaarden biedt  

doorkijkjes op het binnenmeer en recreatiegebied 
De Gouden Ham, waar je je verrekijker kunt 

richten op allerlei soorten water- en zangvogels. 

TE ZIEN LANGS DE ROUTE
Oeverzwaluwwand
De oeverzwaluwen zijn nu op 
hun winterbestemmingen, 
maar de nestwand die is  
aangelegd om ze straks weer 
te verwelkomen, is een  
fascinerend bouwwerk. Hier 
leggen de oeverzwaluwen in 
de komende lente hun eieren. 
De eerste zwaluwen die  
terugkeren uit hun winter-
kwartier in het Afrikaanse 
Sahelgebied strijken hier rond  
half maart weer neer.

Brandrode runderen
In de Moringerwaarden graast 
een kudde brandrode runde-
ren.  Dit oude veeras dreigde 
uit te sterven, maar dankzij  
de inspanningen van boeren 
en natuurinstanties loopt er 
nu weer een zuiver brandrood 
ras op de weilanden. In het 
late voorjaar krijgen ze kalfjes, 
die tot laat in de herfst bij hun 
moeder blijven. 

Roots-
wandeling

Meidoorn

In het najaar zitten de mei-
doorns boordevol bessen. 
Daar komen veel vogels op af. 
In september vooral spreeu-
wen, later in oktober de eerste 
koperwieken en kramsvogels.

Fuut
Op het verstilde water kom je 
regelmatig futen tegen. Hun 
zomerse verenkleed verandert 
in het najaar langzaam naar 
het wat saaiere winterkleed: 
vaalbruin en wit, met zwarte 
kopveren.

IJsvogel
Je hoort hem vaak eerst en 
dan moet je even goed zoe-
ken. Want een ijsvogel zit  
vaak doodstil op een boven 
het water hangende tak of 
rietstengel. In vlucht roept hij 
een opvallend hoog ‘tsrieie’ én 
zie je de felblauwe rug.

Paardenbijter

Boven het water vliegen de 
laatste libellen. Een echte na-
zomerlibel is de paardenbijter, 
die nu soms in groepjes rond-
vliegt. Je vindt ‘m vooral rond 
bomen, op jacht naar kleine 
insecten. Als het weer het 
toelaat, vliegen paardenbijters 
door tot ver in november.

NATUUR DIE JE HIER KUNT ZIEN
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16 OKTOBER

Rivierenland - TE ZIEN & TE DOEN

Rivierenland
Sfeervolle stadjes vol historie, uitgestrekte landgoederen vol  
bedrijvigheid, grote en minder grote rivieren; Rivierenland is  
verrassend veelzijdig en wordt niet voor niets ook de fruittuin van 
Nederland genoemd. Met prachtige bloesems in het voorjaar en 
volop kersen, appels, peren en ander heerlijks in zomer en nazomer.

Vrijstad Culemborg 
Te voet is de historische binnenstad van 
Culemborg prima te verkennen. Vanaf  
het terrasrijke marktplein, het hart van de 
stad, wandel je zo naar het monumentale 
Elisabeth Weeshuis Museum of naar de  
gezellige jachthaven, om daar vanaf een 
bankje te kijken naar het leven op 
de rivier de Lek. Of kies een 
van de vele natuurpaden en 
wandel bijvoorbeeld door 
de uiterwaarden, over de 
dijk langs de waterlinie-
forten of langs diverse 
landschapsparken. 
Info: culemborgklopt.nl.

Weetje
Handelsstad Culemborg kreeg 
in 1317 stadsrechten, 700 jaar 

geleden, dus 2018 is een 
jubileumjaar!

Weetje
Handig is de app Overzetveren, 

gratis in de App Store, die informatie 
geeft over alle pontjes in 

Nederland. Ontwikkeld vanuit 
het Rivierenland.
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Moeke Mooren - 
Appeltern 
Vanaf het panoramater-
ras van familiebedrijf 
Moeke Mooren kijk je 
prachtig uit over de 
Gouden Ham, een na-
tuur- en recreatiegebied 
in het Land van Maas en 
Waal. Het is dan ook een 
prima startpunt voor 
een ontspannen fiets- of 
wandeltocht. Of ga eens 
varen met een sloep en 
neem voor onderweg 
een gevulde picknick-
mand mee. Sluit de dag 
af met een diner uit de 
Frans-Nederlandse keu-
ken en als je wilt, kun je 
hier ook overnachten. 
Info: moekemooren.nl.

Heerlijkheid 
Mariënwaerdt - Beesd 
Een van de meest fotogenie-
ke plekken op dit uitgestrekte 
familielandgoed in de 
Betuwe is de Notenlaan. Nog 
altijd belanden de walnoten 
in de heerlijke walnoten-
taartjes die je kunt kopen  
in de Landgoedwinkel van 
Mariënwaerdt.  

Een andere fotogenieke plek 
is de Appeldijk in de lente, 
als de appelbomen bloese-
men. Kies een van de vier ge-
markeerde wandelroutes, van 

2,5 tot 12,5 km, en sluit af 
met een pannenkoek bij  
De Stapelbakker of een diner 
bij Brasserie Marie. 
Info: marienwaerdt.nl.

Tuinen van Appeltern - Appeltern 
Zoek je ideeën voor je tuin en terras? Bezoek dan de Tuinen van 
Appeltern, een uitgestrekt park waar je kunt dwalen door ruim 
200 inspirerende modeltuinen. Ook kun je er terecht voor gratis 
schetsadviezen tijdens de Tuinadviesdagen. Of volg er een 
workshop snoeien, tuinontwerp of decoreren met wintergroen. 
En voor de kinderen is er een ontdekkingseiland om vele uren 
op te spelen. Tot eind november elke dag open! 
Info: appeltern.nl.

Weetje
Het wandelkeuzenetwerk 

Rivierenland brengt 1.000 kilometer 
aan bestaande wandelroutes 

samen - kijk voor meer info op 
wandeleninrivierenland.nl.
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18 OKTOBER

Veluwe - REPORTAGE

Heerlijk
herfstwandelen 

op De Hoge Veluwe
De herfst is een prachtseizoen voor het verkennen van  

Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De kleuren en geuren in het 
bos zijn intenser dan ooit en je voelt de rust; het afsluiten van een  

seizoen. Bovendien kun je zomaar oog in oog komen te staan  
met dieren als edelhert, ree, wild zwijn en moeflon.

Boswachter Henk Ruseler is 
onze gids. Hij kent het Park 
als zijn broekzak. Hij neemt 
ons mee door het meest  
gevarieerde stuk bos van  
het Park, om zo extra veel 
van het herfstkleurenpalet  
te kunnen genieten. En ui-
teraard langs verschillende 
gebieden voor wild, want  
de herfst is dé periode om  
dieren als ree, edelhert en 
moeflon te zien. Ruseler: 
“De edelherten zijn nog aan 
de bronst; de piek daarvan 

ligt in de tweede helft van 
september, maar loopt door 
tot in oktober. De gevechten 
tussen de mannetjesherten 
zijn prachtig om te zien;  
je hoort hun geburl al van 
grote afstand. Ieder jaar 
weer een fantastisch gebeu-
ren hier in het Park, dat veel 
publiek trekt. Ook de moef-
lons gaan nu op liefdespad.”

Beerachtige poten
Onze tocht voert vanaf het 
Bezoekerscentrum over de 

rood-witte paaltjesroute, 
langs het eerste rustgebied 
voor wild, aan de rand van 
het Otterlose Zand. Hier heb 
je zowel kans op reeën als  
op edelherten. Het eerste 
wat we echter vinden is het 
spoor van een das. Duidelijk 
staan de beerachtige, grote 
poten afgedrukt in het  
ietwat vochtige zand.
Even later kijken we vanaf 
een hoog stuifduin uit over 
het Otterlose Zand. 
Stuifzanden, mos- en heide-



WWW.                  MAG.NL 19

Gelderse streken special

Let op sporen
Wanneer je tijdens de  
bronsttijd ronddwaalt op  
De Hoge Veluwe, kun je dat 
op diverse plekken (ook mid-
den op de dag) ruiken en zien 
en wellicht ook horen. Let op 
een sterke muskusgeur. De 
mannetjesedelherten schei-
den deze geuren af om hun 
territorium af te bakenen.  
Ze vegen de geursporen aan 
takken en bomen. Met hun 
geweien rammen ze zelfs 
hele dennenbomen kapot.

vlaktes wisselen 
elkaar hier af, het 

uitzicht is weids  
en prachtig en 

wordt slechts af en 
toe onderbroken door 

een dennenbosje. Verderop, 
in het gevarieerde bosgebied 
dat Siberië heet, wordt snel 
duidelijk waarom de herfst 
Ruselers favoriete jaargetijde 
is. “Mensen hebben het vaak 
over de vele kleuren in het 
voorjaar, maar voor mij zijn 
herfstkleuren veel intenser. 
En je voelt vooral de rust; 
het afsluiten van een sei-
zoen.”
Voorbij de ingang Hoender-
loo gaan we over op de rood- 
gele route. We komen 
restanten tegen van oude 
landgoedafscheidingen: 
dubbele rijen eiken en beu-
ken. Net voordat de rood-
gele route het Deelense Veld 
weer verlaat, lopen we even 
rechtdoor en nemen we nog 
een kijkje bij het kraakhel-
dere ven van het Deelense 
Was. Een paar late libellen 
vliegen boven onze hoofden.  

Eenmaal terug in het bos  
bewonderen we de kleuren-
pracht van de Japanse larik-
sen. Ruseler: “Fantastisch 
toch, dat palet aan kleuren!” 
Uiteindelijk komen we uit 
bij de wildobservatieplek 
Millelamel. Tussen de 
bomen door zien we een 
paar herten en vele tien-
tallen hindes grazen en 
herkauwen in het prachtige 
herfstlicht. De Hoge Veluwe 
verveelt nooit.

 WILD ZWIJN.

 EDELHERT.
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20 OKTOBER

ACHTERHOEK

Hackfortse Enkroute - 
Vorden 
Startpunt: parkeerplaats  
bij NS Station Vorden, 
Stationsweg 1, 7251 EA 
Vorden.
Lengte: 15 km, aangegeven 
met blauwe pijlen.
Duur: ca. 3 uur en 45 min.
Horeca: Hotel-Restaurant  
De Gravin van Vorden (bij 
start, info & openingstijden:  
degravinvanvorden.nl),  
Hotel-Restaurant Bakker  
(bakkerinvorden.nl),  
De Keuken van Hackfort  
(keukenvanhackfort.nl).
Info over de route:  
gelderseroutes.nl.

Landschap vol 
landgoederen

Deze route voert voor een groot deel over het 
landgoed Hackfort, waar je nog eeuwenoude en 

door houtwallen omgeven akkers, hakhoutbosjes, 
poelen en historische boerderijen vindt. Vergeet 

ook niet een bezoek te brengen aan de 
watermolen en de historische moestuin. 

TE ZIEN LANGS DE ROUTE
Baakse Beek

‘Voorde’ betekent doorwaad-
bare plaats, en daaraan heeft 
het dorp Vorden zijn naam te 
danken. Het geeft ook de his-
torische band aan die het dorp 
heeft met de Baakse Beek, die 
onder meer langs landgoed 
Hackfort meandert. 

Roots-
wandeling

NATUUR DIE JE HIER KUNT ZIEN
Buizerd

De buizerd is de algemeenste 
en opvallendste roofvogel van 
Nederland. Je ziet ‘m vaak in 
open land, zittend op een paal 

of cirkelend op de thermiek. 
Buizerds zijn erg gevarieerd 
qua kleur en tekening. Van 
donkerbruin tot bijna wit. 

Steenuil
Je hebt een grote kans dat je 
wordt aangestaard door twee 
felgele ogen die je indringend 
aankijken. Gewoon op klaar-
lichte dag, want steenuilen 
zijn ook overdag actief. 

Ree
Vooral ’s avonds en ’s och-
tends kun je een of meer 
reeën tegenkomen. Vooral 
langs bosranden en langs 
wandelpaden snoepen ze 
graag van bladeren, bloemen 
en verse vruchtjes. Hun  
zandgele tot roodbruine  
zomervacht wordt in de  
herfst langer en grijsbruin.

Acht-kastelendorp
Naast Hackfort liggen rond-
om Vorden Huis Vorden,  
Den Bramel, De Kieftskamp, 
De Wildenborch, De Wiersse, 
Onstein en Het Medler. 
Behalve Onstein, Het Medler 
en De Kieftskamp zijn ze in  
de 13e en 14e eeuw gebouwd. 
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22 OKTOBER

Achterhoek - TE ZIEN & TE DOEN

achterhoek
In het eeuwenoude coulisselandschap van de Achterhoek  
wisselen bossen, heidevelden en weilandjes tussen houtwallen  
elkaar af, rustig meanderende beekjes vormen oases van rust.   
Het is een streek waarin je wilt verdwalen.

Weetje
De eerste bewoners van  
de Achterhoek vestigden  

zich er al in 8800  
voor Christus.

Gemeente Bronckhorst 
Dat Bronckhorst is uitgeroe-
pen tot Wandelgemeente van 
het jaar is geen wonder, want 
te voet geniet je nóg meer  
van de natuurpracht in dit  

gebied. De rijkdom aan land-
goederen is bepalend 
geweest voor de vorming van 
het landschap, dat een moza-
iek is van rivierenlandschap, 
weilanden en bossen. 
Bronckhorst nodigt iedereen 
uit om te komen genieten 
van haar prachtige wandel-
routes. Daarom zijn er vijf 
gratis wandelroutes door 
deze natuurrijke gemeente 
beschikbaar. Ze zijn gratis  
af te halen bij lokale VVV’s, 
informatiepunten en toeris- 
tische ondernemers en dui-
delijk bewegwijzerd via het 
Achterhoekse wandelnet-

werk. Onderweg zijn er tal- 
rijke plekken om even een 
koffie- of lunchpauze te hou-
den. En mocht je hierna nog 
niet uitgewandeld zijn, dan 
zijn er bij de VVV en toeristi-
sche informatiepunten en 
ondernemers in Bronckhorst 
nog voldoende wandelgidsen 
en -kaarten verkrijgbaar.
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Hotel-Restaurant 
Bakker - Vorden 
In het kastelenrijke dorp 
Vorden is Hotel-Restaurant 
Bakker al zo’n zeven decen-
nia lang een begrip. In het 
wildseizoen kun je hier  
namelijk goed wild eten;  
toepasselijk tussen de gewei-
en in de rustieke gelagkamer. 
Al het wild dat hier op tafel 
komt, is afkomstig uit  
de bossen rondom Vorden.  
Om de omgeving te verken-
nen, kun je een rit boeken 
met een van de authentieke 
rijtuigen die het hotel bezit. 
Voor een langer verblijf  
kun je logeren in een van  
de 18 klassiek ingerichte  
hotelkamers.  
Info: bakkerinvorden.nl.

Kom je met de trein naar 
Vorden, strijk dan even neer 
bij het sfeervolle Hotel-Res-
taurant De Gravin van Vorden 
tegenover het station. Een 
perfect startpunt voor mooie 
wandelingen en bij terugkeer 

kun je genieten van een ape-
ritief bij de open haard en 
een heerlijk diner. Chef-kok/
eigenaar Rob Staphorst kookt 
naar de seizoenen; in het  
najaar siert wild het menu.  
Info: degravinvanvorden.nl.

Hanzestad Doesburg 
Wie Doesburg kent, zal 
het beamen: je krijgt er 
geen genoeg van. De  
middeleeuwse straatjes, 
de monumentale panden 
en natuurlijk de IJssel 
waaraan de stad ligt, zijn 
uitstekend te voet te ver-
kennen. Door de gunstige 
ligging op de grens van de 
Achterhoek, de Veluwe en 
de Liemers is Doesburg 
ook een prima uitvals- 
basis voor wandel- en 
fietstochten. En uiteraard 
biedt de stad een keur aan 
bijzondere overnachtings-
plekken en restaurants 
om je verblijf compleet te 
maken. Info: doesburg.nl.

Landgoed Hackfort - Vorden 
 

Via drie wandelroutes kun je landgoed Hackfort ontdek-
ken; kies voor 4, 5 of 17 kilometer. Bewonder het kasteel, 
de moestuin en de boomgaard, drink en eet in het koets-
huis met café, bekijk de nog werkende watermolen en  
geniet onderweg van de door houtwallen omgeven akkers, 
hakhoutbosjes en historische boerderijen. Houd de ogen 
open voor de zwarte reeën die hier voorkomen. Info: na-
tuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoed-hackfort.

De Gravin van Vorden - Vorden 



Vind het geluk als je wandelt door 
pittoreske dorpen, over kronkelende 
dijken, langs prachtige kastelen 
en door mooie bossen. Kijk op 
geldersestreken.nl/wandelen voor 
prachtige video’s en gratis routes.

Ontdek het
Gelderse goud...
kom wandelen in de Gelderse streken!
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