
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

De route 

 Verlaat het Deventer Ziekenhuis door de 
draaideur en ga meteen rechtsaf. 

 Ga rechtdoor. U kruist bij wandelpaaltje L06 
een fietspad. ❶ 

 Bij afvalbak (na 150 m.) rechtsaf, het kar-
respoor op. Volg dit pad 800 m.❷ 

 Direct vóór hertenkamp  rechtsaf. ❸ 
 Volg het pad langs het hek en door het bos 

tot de asfaltweg. ❹ Ga linksaf (bij een slag-
boom aan uw rechterhand).  

 Voorbij de witte schuur linksaf het voetpad 
op.  U passeert boerderij Pinel. ❺ 

 Loop even door tot u links drie groenblijven-
de bomen ziet: drie sequoia’s. ❻ 

 

 

 Keer terug naar de asfaltweg, ga linksaf. 
 Voorbij het Koetshuis linksaf. 
 Tussen het Witte huis en het Bestuursgebouw 

(huis Brinkgreven❼) het leempad op. 
 Bij asfaltweg rechtdoor.  
 Aan het eind van het leempad rechtdoor de 

asfaltweg op. 
 Eerste weg linksaf tussen de paviljoens Grie-

singer en Esquirol door. ❽ 
 Eerste weg rechtsaf. 
 Eerste weg links het karrespoor op. 
 Aan het eind rechtsaf. 
 Aan het eind linksaf, tot u weer bij paal L06 

bent. Hier eindigt de wandeling. 

❶ Rielerenk 
De Rielerenk ligt op een wat hogere dekzandrug, die 
vroeger nog werd verhoogd met schapenmest en 
Deventer stadsmest. Ook het landgoed Brinkgreven 
dankt zijn naam waarschijnlijk aan de Deventer mest. 
De oudst bekende bewoner, Herman Brinkgreeff,  
was rond 1580 ‘brinkgraaf’: een soort directeur stads-
reiniging. Hij had de taak ‘den Brink toe Deventer 
reyn sonder vuilnis the holden’. Het landgoed werd 
later een psychiatrisch ziekenhuis en is nu een van de 
locaties van ggz-instelling Dimence. 

 

 

❷ Knotwilgen 
Het kost niet veel moeite om in de knotwilgen een 
paar oude boeren of sprookjesfiguren te zien. De 
knotwilg is een ideale dierentuin: ringmussen, uilen 
en zelfs wilde eenden broeden er graag in. Zangvogels 
vinden er voedsel en voor vleermuizen is het een 
slaap- en rustplaats. Bijen en hommels komen op de 
bloesem af. En onder de schors leven spinnen, pisse-
bedden en duizendpoten.   

❸ Hertenkamp  
Hertenkampen werden in de negentiende eeuw po-
pulair ter aankleding van een landgoed. Ook dit her-
tenkamp stamt uit die tijd. Toen het landgoed in 1874 
werd verkocht aan het Elisabethsgasthuis was er al 
sprake van ‘aangename wandelbosschen met herten-
baan, vijver, enz.’ 

 

  Knotwilg 
CC-BY Kadaster 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 
 
 

Meer weten? 
Download de gratis IVN-route app en zoek onder locaties: 

Deventer Ziekenhuis Ommetje Brinkgreven  
Een andere wandeling? 

Maak ook de wandeling RONDJE DOUWELER KOLK, ver-
krijgbaar in de hal van het Deventer Ziekenhuis. 

Reageren? 
Reacties zijn welkom via ivndeventer@gmail.com 

Colofon 
Deze wandeling is ontwikkeld in het kader van de IVN-

opleiding tot Natuurgids in samenwerking met het  
Deventer Ziekenhuis. Mei 2019. 

 
OMMETJE BRINKGREVEN 

een wandeling van 
2,7 km 

(ongeveer 55 min) 
 

 

 
 
 

Natuur doet je goed! 

 

❹ Het mannenbos 
Dit deel van het bos werd vroeger het mannenbos ge-
noemd. Over het hele terrein van Brinkgreven liep een 
streng bewaakte grens die vanaf het hoofdgebouw naar 
het zuiden liep: de ‘geslachtsas’. Aan de westkant van 
die as leefden en werkten de vrouwelijke patiënten, aan 
de oostkant de mannen.  
 

 

❺ Boerderij Pinel 
Deze boerderij uit 1829 bleef gelukkig staan bij de in-
richting van Brinkgreven tot psychiatrisch ‘buitenge-
sticht’. Rond 1900 is hij vernoemd naar Philipe Pinel 
(1745-1826), een van de vaders van de moderne psychi-
atrie. In het hospitaal Bicètre in Parijs zou hij ketens en 
kerkers hebben afgeschaft. Die moesten plaats maken 
voor geduld en begrip. Regelmatige buitenarbeid werd 
de dominante therapie. Zo ook hier. 

❻ Drie Sequoia’s  
Even voorbij Pinel staan zo op het oog drie bescheiden 
groenblijvende bomen. Kenmerkend voor deze sequoia’s 
is de zachte bast. Voel maar eens. Ze worden ook mam-
moetboom genoemd. Hij kan (in Noord Amerika) meer 
dan 80 meter hoog, enorm dik en heel oud worden. De 
oudste wordt geschat op ruim 3000 jaar. In  West Euro-
pa hebben deze bomen de ijstijden niet overleefd. Ze zijn 
als populaire parkboom weer teruggekeerd. 

 

 

❼ Villa Brinkgreven  
De Deventer burgemeester Arnold Jacob Weerts liet dit 
buitenhuis in 1786 bouwen. Hij leefde zich hier uit als 
herenboer en boomkweker. In 1874 werd het hele land-
goed voor 61.000 gulden gekocht door het Sint Elisa-
bethsgasthuis om er het eerste ‘buitengesticht’ in Ne-
derland in te richten. In 1878 werd de eerste groep 
patiënten uit de binnenstad verhuisd naar het heren-
huis. Eind 19

e
 eeuw werd het huis directiegebouw  en 

woonhuis voor de geneesheer-directeur. 

❽ Oudste bewoners: twee eiken  
De twee stokoude zomereiken zijn zonder twijfel de 
oudste bewoners van park Brinkgreven. Ze zijn mogelijk 
300 jaar oud. U bent eerder twee ‘moderne’ insectenho-
tels gepasseerd. Maar zo’n zomereik is pas echt een vijf-
sterren hotel voor insecten. Er kunnen meer dan 400 
verschillende soorten insecten in en om de boom leven. 

   Huis Brinkgreven 

           Zomereik 

Pinel 


