Fiets Route 42 kilometer

Vogels spotten

Gevarieerd bos van landgoed Leusveld, uiterwaarden
van de IJssel, vochtig weidelandschap, oer-Hollands
coulisselandschap en lommerrijke lanen van Brummen.

Roodborsttapuit
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foto Menno Graaf

Ooievaar

Boerenzwaluw

visitbrummen-eerbeek.nl

Vogels spotten
Een afwisselende route van ruim 40 kilometer door
verschillende landschapstypes. Cortenoever en
Apeldoorns Kanaal
Voorsterklei zijn uiterwaardgebied van de IJssel,
het landgoed Leusveld ligt in het bos en natuurgebied Soerense Broek bestaat uit vochtig weidelandschap. De route loopt ook vlak langs Hanzestad Zutphen.
In de beschrijving word je uitgenodigd om hier en daar af te stappen en het gebied wandelend nader
te verkennen. Je dag vliegt om, ook als je geen vogels kijkt.
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Route.nl, routenummer 362658, 42 kilometer
Start- en eindpunt, Marktplein Brummen

Routebeschrijving
42 Brummen
Start op het marktplein in Brummen, het statige dorp
aan de IJssel met lommerrijke lanen. Door de
dorpskern en langs de rand van Brummen fiets je de
uiterwaarden in. Direct onder het viaduct staat rechts
een groep essen met daarin een bescheiden
roekenkolonie.

Je passeert de ruïne van Kasteel Reuversweerd.
In de oorlog hadden de Duitsers het in gebruik.
De beschadigingen in het gebouw komen van zowel
Duitse als Canadese beschietingen. De eigenaar, Baron
van Sytzama, werd in de nadagen van de oorlog door
de SS gefusilleerd.

37
53 Cortenoever
Cortenoever is een uiterwaardgebied, dat tussen 2013
en 2015 op de schop ging om de IJssel meer ruimte te
geven. Men heeft bovenop de nieuwe en de oude dijk
fietspaden aangelegd. Dat fietst heerlijk, met weidse
uitzichten.
Buizerds, ooievaars, torenvalken, grote zilverreigers,
ganzen, eenden en steltlopers zie je zeker. Met veel
geluk een kraanvogel of een kwartelkoning. Als je er
zin in hebt, fiets je de (doodlopende) Weg naar het
Ganzenei in, voor nog meer vogels en ruimte.

Reuversweerd

Sinds die tijd stond het leeg en raakte in verval. In
2017 werd het verkocht. Komende tijd zal het
verbouwd worden en weer in volle glorie herrijzen.
04 Reuvershoeve
Nu fiets je onder de nieuwe IJsselbrug door. Aan je
linkerkant passeer je een gemaal met een vijver. Hier
kun je watervogels tegenkomen, zoals dodaarzen,
kuifeenden, nonnetjes en zaagbekken.
Aan de andere kant van de N345 stuit je op een eik van
drie eeuwen oud. Hij staat op het terrein van
Pannenkoekboerderij Reuvershoeve. Daar stond eerst
Boerderij Dijkzicht, in het dorp beter bekend onder de
naam de Spookboerderij. Wat rest is de oude eik waar
een jonge verliefde boerenzoon zich verhing om een
tragisch misverstand. Meer dan 150 jaar stond de
spookboerderij leeg, want er gebeurden onverklaarbare
dingen die mensen angst aanjoegen. Zou de geest van
de verliefde boerenzoon hier ronddwalen? In 2009
brandde de spookboerderij af. De legende kun je
nalezen in het boekje ‘De Spookboerderij’ van Manon
Sikkel, uitgeverij De GeitenPers, te koop bij VVV
Brummen en Eerbeek.

01 Zutphen
Beslismomentje. Hier kun je de IJssel oversteken voor
een koffie of een stadse lunchpauze, volg dan
nummer 10 en ontdek een van de mooiste
Hanzesteden. Anders door richting 36.
36

35 Voorsterklei

Ook dit gebied is recent opnieuw ingericht voor
Ruimte voor de Rivier. Bij 36 heb je een mooi
uitzicht over de Rammelwaard, voor vogels een
rustgebied en foerageergebied. Hier broeden veel
ooievaars maar ook grasmussen, karekieten en
rietzangers. Stap eventueel even af om het
wandelpad aan je rechterhand, over de oude dijk,
even te verkennen. Er is kans op ijsvogels en zelfs de
zeearend laat zich hier wel eens zien.
35
20 Kerkuil met hersenschudding
Voorst. In de bocht hoek Voorsterklei-Hoenweg staat
een zwarte populier, een knaap van ruim honderd jaar
oud. Iets verderop staat de mooie, eeuwenoude kerk
van Voorst, waar een kauwenkolonie zich erg thuis
voelt. In de toren broedt een kerkuil, zoals dat hoort.
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Eind oktober 2017 reed een automobilist tot zijn grote
schrik een jonge kerkuil aan. Hij meldde dit bij de
politie, die het dier wist te vangen. Bij de roofvogelopvang in Barchem werd een hersenschudding
geconstateerd. De kerkuil werd na een opknapperiode
weer vrijgelaten.

Hallse Kerk

33 Ooievaarsnest

Midden in het dorp zie je links de pijp van een
voormalige fabriek. Kijk even of er ook dit jaar een
ooievaar wil broeden.
73 Empese en Tondense Heide
Op nummer 73 opnieuw een beslismomentje.
Je kunt 200 meter richting 74 fietsen en een fraaie
wandeling van over de Empese en Tondense heide
meepikken. Deze begint op de Hallsedijk, op de
parkeerplaats van het natuurgebied. De wandeling
van is vijf kilometer met als hoogtepunt een
spectaculair vlonderpad. Je zou hier kiekendief,
lepelaar, grauwe klauwier en klapekster kunnen
tegenkomen. Van november tot en met mei zijn
laarzen geen overbodige luxe.

Je kunt ook rechtstreeks naar 56 . Dan ga je door een
gebied met veel poelen en bos. Hier broedt de havik
en kun je een ijsvogel spotten. En ook alle vijf de
spechtensoorten.
Daarna gaat de tocht langs het oeroude kerkje van
Hall (open op woensdagen van 10.00 -12.00 uur) en
verder naar Brummen door een gebied met
afwisselend weide en bos.
Empese en Tondense Heide

48 Landgoed Leusveld
Een echte parel. Ook hier nodigen wij je uit om de fiets
even te parkeren om alles wat beter te bekijken. Hoge
oude beuken, kruidenrijke graslandjes en een moerasbos
met open water met de vogelkijkhut Kiekuut. Behalve
reeën, bevinden zich hier zeventig soorten broedvogels,
waaronder wespendief, wielewaal en bosuil. Er zijn ook
twee uitgezette wandelingen, beiden van ongeveer acht
kilometer, Rondje Hall en Leusveld Wandeling, handig
aangegeven met rode of groene bordjes.
Het laatste stukje naar Brummen gaat verder over het
Hallsepad, een fietspad door het bos, langs bosranden,
beroemd om de merelconcerten.
Havik

De wildobservatiepost Kiekuut is te bereiken
vanaf Landhuis Leusveld. Volg de rode bordjes
van de Leusveld wandeling, achter het huis
langs. En let na ongeveer twee kilometer op
doodlopend pad gemarkeerd door een bord van
Natuurmonumenten over Kiekuut. Landhuis
Leusveld, Hallsepad 10, 6971 LM Brummen.
Of volg de 4.45 km wandeling Leusveld VBE via
link: afstandmeten.nl.
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94 Apeldoorns Kanaal

Landsdelen met rivieren, meren, vaarten en kanalen
bevonden zich eeuwenlang in een bevoorrechte
positie, want daar konden goederen per schip worden
vervoerd. Streken met weinig of geen bevaarbaar
water, zoals de Veluwe, waren per definitie arm en
onderontwikkeld. Dankzij Willem 1 werd in 1825 met

94 Soerense Broek
Het Soerense Broek bestaat uit natte graslanden met
struweelhagen. Dankzij het in 2002 aangelegde
retentiebekken komen er nu allerlei bijzondere
plantensoorten voor, zoals de bedreigde plantensoort
guichelheil. Maar ook libellen en vogels als de
roodborsttapuit en de kleurrijke ijsvogel vinden in
deze natuur een goed onderkomen.
34
42 Lichtenbelt en Leuvenheim
Het laatste stuk fiets je langs hoge bomen, hier en
daar een boerderij of landhuis en verstilde bosranden
terug naar Brummen.
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december 2020, druk en prijswijzigingen voorbehouden
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schop en kruiwagen gestart met het graven van
32 kilometer. In 1829 werd het kanaal voor de
scheepvaart geopend, waarmee de Veluwe uit z’n
isolement werd verlost. Dit leidde tot de ontwikkeling
van de vele papierfabrieken, die nu van grondstoffen
konden worden voorzien. In 1972 werd het kanaal
gesloten voor vrachtvervoer.

