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BRONCKHORST  

 

Wandeling   
Almenseweg 53- 55 te Vorden vanuit theetuin Veldwijk (Almenseweg 57) 

  

 
 

 

ROUTE ACHTERGROND INFORMATIE 

Start vanaf de ingang bij  Aan je rechterkant akkerland wat in beheer is bij Natuurmonumenten, dus wisselende begroeiing 

Loop door op deze onverharde 
oprijlaan (is ook de Almenseweg)  

De eiken betekenen veel voor de biodiversiteit: bloeien laat en houden de blad tot november als 
andere bomen al kaal zijn. De begroeiing door klimop biedt het hele jaar beschutting 
Aan de linkerkant veel bramen (1) 

Loop door met de weg mee naar links De slechte conditie van de bomen is bijvoorbeeld te zien aan de grote hoeveelheden dood hout.(2) 

Links verschijnt het landhuis  Het landhuis is in neo classicistische stijl gebouwd rond 1837 door de familie van Panhuys. Daarna 
werd het bezit van de familie van Lennep. Het is daarna onder andere hotel restaurant en Raadhuis 
Vorden geweest. De tuin is in Engelse sfeer aangelegd. 

Je passeert een driesprong. Loop door 
en houdt rechts het zandpad aan 

Links ligt de pachtboerderij, was voorheen het Koetshuis en is later als pachtboerderij voor 
medewerkers ingezet. 

Je neemt het eerste pad links het bos in 

Je passeert water aan je linkerhand, rechts rabat achtig gebied. Je slingert naar een rechte laan met jonge linden, sla rechts in 

Steek de Enzerickweg over naar het 
open gebied 

Hier grazen koeien van de Vijfsprong, hierdoor is het gebied ‘natuurlijk’ beheerd (3) 

Vervolg het paadje naar het hek in de uiterste hoek. 

Sla rechts af de Larenseweg in Let op de mountainbikers, zij passeren soms gevaarlijk. Dit is een Walhalla voor hen 

Loop door op deze onverharde weg  Afwisselend bos, loofbomen aan de linkerzijde en de dennen aan de rechterkant. Dit ‘productie’ bos 
diende vroeger als bron van inkomsten. Aan de linkerzijde verschijnt een rustgebied, echter in 
combinatie met een grote visvijver (het gat van Berendsen)… 

Je nadert een kruispunt  Hier is een parkeerstrook, echter vissers en mountainbikers staan ook op andere delen van de weg. 

Sla rechtsaf de Enzerinckweg weer in. Vervolg dit pad 

Sla links het ‘nieuwe lindenlaantje’ in 

https://mijn.groenlinks.nl/l/mailing2/link/ad3eb247-d2b6-4a49-b88b-1b7455a31498/167497
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Wanneer je over het bruggetje bent 
sla je rechtsaf. 

Het waterpeil is laag, hierdoor verdroogt de natuur. Hier boven op komt droogte door 
klimaatverandering (4). Het water uit de vijver/ beekjes herbergt desondanks ook salamanders 

Je slingert mee met het paadje  en houdt links aan  

Je nadert een soort oprijlaan en slaat 
rechts af en meteen weer links af.  

Je passeert in dit gebied diverse ‘kale stammen’, dit is tbv verbetering van de biodiversiteit.  
Je ziet ‘grootvaders huisje’ liggen, in 1920 gebouwd voor de kleinkinderen van van Lennep. 
Volwassenen mochten er niet zomaar komen. In de oorlog woonden er onderduikers. Bij de splitsing rechts af slaan.  

Bij kruispunt rechtsaf slaan 

Bij T splitsing links af slaan, vervolg dit 
pad. 

In dit bos kun je alle soorten spechten zien en horen (kleine bonte specht, grote bonte specht, groe-ne 
specht, zwarte specht, middelste bonte specht). (5) Het bos herbergt mn loofbomen en de 
arendsvaren.  

Je komt weer op de onverharde Almenseweg komt, sla rechts af naar de ingang. Steek (voorzichtig) over naar Theetuin Veldwijk  

 

Waarom een wandeling waarin natuur en invloed van de mens samenkomen? In het Enzerinck is de beïnvloeding door verdroging en 
vermesting zichtbaar. De biodiversiteit staat sterk onder druk, door verdroging, overdaad aan stikstof en gebruik gifstoffen. Hoewel nog steeds 
mooi, lijden hier ook de landgoederen onder. Voor het behoud van onze landgoederen en lanen is het dus cruciaal dat verdroging en overmaat 
aan stikstof uit de omgeving wordt beperkt. Hier is veel werk aan de winkel. Het kabinet heeft hier geld voor uitgetrokken en gaat de komende 
jaren aan de slag. Laten we zorgen dat hier ook in Bronckhorst actie op komt! 

GroenLinks Bronckhorst wil: 
o Versterking landschap en biodiversiteit. We willen weer kunnen genieten van de patrijs, putter, steenuil en het oranjetipje! 
o Beschermen natuur buiten de aanwezen natuurgebieden via het omgevingsplan/ omgevingsvisie. Denk hierbij aan heggen en 

hagen, houtwallen, kleine bosjes.  
o Versterken groene handhaving, dus tegengaan illegale kap etc.  
o Aanpakken verdroging en overmaat aan stikstofdepositie via integrale gebiedsprocessen. Hierbij hoort ook het beperken van 

intensieve veehouderij  
o Natuurvriendelijk onderhoud openbare ruimte van de gemeente – denk aan bermen, lanen en parken.  
o Voorlichting en tips voor bewoners. Dus: wat kun je zelf doen om de biodiversiteit te versterken. De tuin van Theetuin Veldwijk 

is een prachtig voorbeeld! Ook de activiteiten van Landschapsbeheer Gelderland in Vierakker en Wichmond zijn een voorbeeld. 


