Wie doet het niet op z’n tijd? Even een blokje om
‘s avonds of tussen de middag. Een ommetje
ontspant, maakt het hoofd leeg en is goed voor
lijf en leden. Met een ommetje zit u al snel aan de
aanbevolen 30 minuten bewegen per dag.
IVN biedt u dit ommetje aan waarmee u meteen wat
‘vitamine G’ naar binnen krijgt, want Groen doet goed!

Het ommetje van ...
Nunspeet
IVN Noordwest-Veluwe, Gelderland
Traject:
Van station Nunspeet via een buitenwijk naar het
Belvedèrebos en door het dorpscentrum weer terug.
Start-/eindpunt:
Vanaf het Stationsplein, voor het VVV-kantoor, te
Nunspeet.
Lengte: 4 km.

Routebeschrijving
LA: linksaf, RA: rechtsaf, RD: rechtdoor
Nunspeet heette vroeger Nuwenspete, dit betekent zoiets als
‘nieuwe ontginning’. Nunspeet ligt tussen bos, zand- en heidegronden en met het Veluwemeer en de Zandenplas in de buurt
is het een ideale plek om te recreëren. Met dit ommetje nemen
we u mee langs de bomen en parken van Nunspeet.
1.

U start op het Stationsplein, voor het VVV-kantoor van
Nunspeet.
De bomen die hier staan zijn zilveresdoorns. Een
vroegbloeier die in maart/april bloeit bij het uitlopen
van de bladeren.

2.
3.
4.
5.
6.

U gaat LA (Molijnlaan) langs het station.
RD tot het voetpad, hier LA.
Volg het voetpad langs het hertenkamp, tot de asfaltweg.
Hier gaat u RA (Schoolweg).
Veldweg oversteken en weg vervolgen.
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Op de Schoolweg (aan de rechterkant) staan Tulpenbomen. Deze behoren, samen met de Magnolia, tot de
Tulpenboomfamilie; een populaire familie van bomen
en struiken die bekend is om de grote bloemen. In
1783 werd de soort in Europa geïntroduceerd en vaak
op landgoederen en nabij kloosters geplant.
7.

Bij de Paddestoelweg steekt u over, ga daarna RA het
Groenelaantje in.
Op het driehoekige plantsoentje staan papierberken;
kenmerkend is de roomwitte schors die in vele dunne
witte stroken afschilfert. Vroeger gebruikte men de
schors als tondel (licht ontvlambaar materiaal voor het
maken van vuur). Met een vuursteen sloeg men dan
vonken, die de droge schors deden ontvlammen.

8.

U vervolgt het Groenelaantje tot de Molijnlaan. Steek hier
over en loop door tot de driesprong met bank (links).
De bomen die hier staan zijn Robinia’s. Let op de
zeer grof, gekloofde schors. De Robinia staat vaak
in stadsparken. Het is niet alleen een mooie boom
met mooie bloemen, maar ook kan hij goed tegen
(lucht)vervuiling. Een ideale stadsboom dus! De bloemen leveren honing, die op de markt wordt gebracht
als acaciahoning, hoewel het met de echte acacia
niets te maken heeft.

9.

12. Vanuit de bijennatuurtuin RA, grindweg volgen tot de
asfaltweg (Eperweg).
13. Op deze weg gaat u LA en volgt u het fietspad.
14. Bij huisnummer 40 oversteken en weggetje langs het hek
ingaan.
15. Na zo’n 50 meter LA de brede beukenlaan in. Aan het eind
hiervan RA.
16. Een klein stukje RD (Berkenlaantje) en dan LA weer
Beukenlaan in.
17. U steekt de voorrangsweg over en volgt het klinkerpad.
Met de bocht naar rechts, de bosweg in. Daarna loopt u al
snel rechts door een wit houten hekje het park in.
18. U loopt rechts om de vijver en houd – na het stenen
bankje – rechts aan tot de uitgang.
19. Hier gaat u RA (Kastanjelaan).
20. Voor huisnummer 33 gaat u LA het park 1940-45 in.

Op de driesprong gaat u LA en even verder nog een keer LA
(Berkenlaantje).
Het Belvedèrebos is een stuifzandgebied. Vroeger
stond hier een uitkijktoren (met mooi uitzicht), waarnaar het bos is vernoemd. In het bos kan via de gele
paaltjes een wandelroute worden gevolgd.

10. U neemt het 1e bospad RA en volgt dit pad tot aan speelweide.
11. Bij de speelweide links aanhouden tot aan grindweg. Hier
loopt u tegen de bijennatuurtuin aan.
De Bijennatuurtuin is een samenwerkingsverband
van IVN en de Bijenvereniging. Een bezoek waard!
(Geopend op maandagochtend en dinsdagmiddag.)
U kunt hier honing kopen, maar ook tweedehands
natuurboeken en andere IVN-(natuur)artikelen.

Van eind april tot augustus zijn hier gierzwaluwen
te zien en te horen. Deze zwaluwachtige doet vrijwel
alles in de lucht. Buiten de broedperiode houdt deze
vogel zich voor meerdere maanden (hoogstwaarschijnlijk zonder onderbreking) op in de lucht. Zij nestelt
zich onder de Oud-Hollandse dakpannen van sommige huizen hier.
21.
22.
23.
24.

U gaat in het park RD, volg het pad.
Hekje door, dan de weg oversteken en LA (Laan).
Daarna RA (Ds. de Bouterlaan).
LA het lindelaantje in en loop daarna rechts om de kerk
heen.
In het lindelaantje ziet u oude lindebomen. Deze boom
heeft een historische betekenis als ‘goede boom’.
Huwelijken werden er onder gesloten en de duimen
van de geliefden werden dan in de bast gedrukt. Maar
ook is het een geboorteboom en zelfs nu nog wordt de
linde soms geplant als herdenkingsboom.
De bloemtrosjes van de linde, die heerlijk zoet ruiken,
zitten aan een vaantje. Als de vruchtjes vallen, valt het
vaantje er ook af.

25. Daarna LA (Dorpsstraat).
26. Op de viersprong RA (Spoorlaan ), waar u doorloopt tot
huisnummer 32.
27. Hier RA het pad in. Voor de witte muur gaat u LA en loopt u
door tot de asfaltweg (smal pad).
28. U gaat RA de Enkweg op. Deze weg volgt u tot aan Stationsplein, het beginpunt van deze wandeling.

Op de speelweide staat een grote Weymouthden;
dit is een conifeer die van nature voorkomt in NoordAmerika (het is daar de hoogste boomsoort), maar
tegenwoordig ook in Europa wordt gekweekt voor
zijn hout. Er worden prima deuren en kozijnen van
gemaakt.
De naalden van deze den groeien in bosjes van vijf
dicht op elkaar.
Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen
te betrekken bij natuur, milieu en landschap.
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