De lange route
(2,6 km)
U verlaat het Deventer Ziekenhuis via de
draaideur. Ga rechtdoor naar de rotonde.
Steek bij de rotonde
over. Sla linksaf en
daarna meteen
rechtsaf het pad tussen twee heggen in.

❶ Heggen
U loopt hier tussen een beukenhaag (rechts) en een
meidoornhaag (links) door. Dit soort hagen vormden
vroeger de ideale omheining van een weiland of akker.
Pas begin twintigste eeuw nam prikkeldraad die rol over.
Op de T-splitsing is een deel van de meidoornhaag op
oorspronkelijke wijze gevlochten.

❶❷
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De korte route (1,7 km), ook geschikt voor rolstoel en rollator
U verlaat het Deventer Ziekenhuis via de draaideur. Ga rechtdoor naar
de rotonde. Steek bij de rotonde over.
Sla linksaf en daarna meteen rechtsaf het fiets-wandelpad tussen twee
heggen in. ❶ ❷
Volg het geasfalteerde fiets-wandelpad met de bocht mee naar rechts.
Eerste pad rechtsaf. ❼
Aan het eind rechtsaf de geasfalteerde ‘wielerbaan’ op. Deze volgt u
met de bocht mee naar links tot u weer bij de rotonde terug bent.

Volg het geasfalteerde fiets-wandelpad
met de bocht mee
naar rechts tot u aan
uw linkerhand het
toegangshek van Huize de Kolk ziet. ❸
Ga het hek door en
loop rechtdoor. ❹
Volg vervolgens de
rode pijlen. U maakt
een rondje over het
landgoed tegen de
klok in langs Kolk ❺
en Kiekenbelt ❻
Terug bij het hek
rechtsaf.
Eerste pad linksaf een
leempad op. ❼
Aan het einde rechtsaf.
Volg de geasfalteerde
‘wielerbaan’ tot u
weer bij de rotonde
terug bent.

Gevlochten meidoornheg

❷ Brandrode runderen
In de weilanden rondom de Douwelerkolk zorgen brandrode runderen voor de begrazing. Ze kunnen het hele
jaar door buiten blijven, ze kalven gemakkelijk en zogen
hun eigen kalveren. Ze onderhouden de kruidenrijke
graslanden en leveren biologisch vlees.
(Belangstelling? Zie www.kleinswormink.nl.)

Brandrood kalf met brandganzen

❸ Huize de Kolk: een buitenplaats
Hier ziet u het gereconstrueerde toegangshek van
Huize de Kolk. Het buitenhuis uit 1759 is in 1966 afgebroken. Het park is er gelukkig nog wel. Het is in de
negentiende eeuw aangelegd in de toen populaire
Engelse landschapsstijl: met doorkijkjes, vijvers en
kronkelpaden.

RONDJE DOUWELERKOLK
een wandeling van
2,6 km (ongeveer 55 min)
of
1,7 km (ongeveer 35 min)

❹ De Douwelerkolk
De Douwelerkolk is óf een oude IJsselarm óf het resultaat van een middeleeuwse dijkdoorbraak. De kolk is
aantrekkelijk voor vogels: meerkoeten, kuifeenden,
ganzen en reigers. Op de dode boomstammen die in
de kolk zijn gevallen, zitten vaak aalscholvers hun veren te drogen.

Aalscholver

❻ De Kiekenbelt
Een ‘kiekenbelt’ is meestal een uitkijkpunt dat deel
uitmaakte van een middeleeuwse verdedigingslinie, de
landweer. Deze kiekenbelt is dat niet. Hij is in de negentiende eeuw opgeworpen omwille van het fraaie
uitzicht, met zand dat vrijkwam bij het graven van de
vijvers.

❼ Een solitaire linde

Haagbeuk

❺ Haagbeuken en beukhagen
Rechts op het hoekje bij de bank staat een imposante
haagbeuk. Verderop hangen er een paar schuin over
het water. Beuken hebben een ronde gladde stam;
haagbeuken hebben een stam die uit verschillende
‘spierbundels’ bestaat. Dat is hier goed te zien. Eigenlijk is de haagbeuk geen beuk. Hij is familie van de
berk.

Midden in het weiland staat hier een grote lindeboom.
Hij biedt het vee in de zomer beschutting. De linde
trekt veel soorten insecten aan. Om wilde bijen meer
kansen te geven worden tegenwoordig weer vaker
linden aangeplant.
Meer weten?
Installeer de gratis IVN-route app en zoek onder locaties:
Deventer Ziekenhuis. Rondje Douwelerkolk
Een andere wandeling?
Maak ook de wandeling OMMETJE BRINKGREVEN, verkrijgbaar 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 IVNopleiding tot Natuurgids in samenwerking met het
Deventer Ziekenhuis. Mei 2019.

Toegangshek De Kolk

Natuur doet je goed!

