GESCHIEDENIS VAN HET LANDGOED
In 1874, na het overlijden van de eigenaresse Henriette
Eksteen-Cort Heijligers, kocht de Stichting Elisabeth
Gasthuis het landgoed Brinkgreven met als doel er een
buitengesticht te vestigen. De patiënten van het
gasthuis konden zo uit de benauwde behuizing in de
stad naar het buitengebied verhuizen, waar ze in de
gezonde buitenlucht konden leven en werken.

DE WANDELING
Door de beslotenheid van het terrein valt het niet direct op,
maar achter de ingang van Brinkgreven bevindt zich een
opmerkelijke verzameling prachtige en oude bomen, sommige
al meer dan tweehonderd jaar oud.
Deze twee wandelroutes nemen u mee langs de mooiste
exemplaren van de circa tweeduizend bomen die het
bijzondere landschapspark van Landgoed Brinkgreven sieren.

Voor het park bij het psychiatrisch ziekenhuis werd
tuinarchitect Leonard Springer gevraagd een ontwerp
te maken. In 1892 diende Springer een tuinontwerp in
landschapstijl in. Vervolgens liet hij tal van bijzondere
soorten bomen planten.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Elke route duurt circa 60 minuten.

In de jaren 1980 maakten veel van de oude gebouwen
op het terrein plaats voor nieuwe paviljoenen en kreeg
het park de huidige indeling. Inmiddels is de instelling
onderdeel van de GGZ-groep Dimence, die behandeling
en begeleiding biedt aan mensen met psychische
problemen.

Bomenwandeling

STARTPUNT
Parkeerplaats naast de receptie van Dimence, te bereiken via
de ingang aan de Nico Bolkesteinlaan.
N.B.: U bevindt zich op privéterrein van de Stichting Dimence.
Blijf daarom op de paden en respecteer de privacy van
bewoners en andere bezoekers van Brinkgreven en Dimence.

Mannenroute (vervolg)
Sla het verharde pad links in en volg dan de weg
rechtdoor richting het oude Directiegebouw. U
wandelt langs een tulpenboom, groepje esdoorns, en
een oude zwarte moerbei in het gazon. Wandel
daarna door naar de indrukwekkende bomen bij de
oude entree ⑧. Via het Directiegebouw brengt de
route u langs de oude Ginkgo biloba op het
middenterrein en over de eikenlaan ⑨ terug naar het
begin van de route.

Landgoed
Brinkgreven

Meer informatie of aanvraag van een wandeling
onder begeleiding van een IVN Gids:
IVN Deventer
www.ivn.nl/afdeling/deventer

IVN Deventer

Bomenroute
Landgoed Brinkgreven
Start van de routes:
Loop vanaf de parkeerplaats naast de receptie rechtsaf richting
het middenterrein (om gebouw 5 heen) tot aan het startpunt
①. U kijkt hier over de voormalige ‘geslachtsas’ die het terrein
opdeelde in een mannen- en een vrouwendeel. De eikenlanen
aan weerszijden van het middenterrein dateren uit het
oorspronkelijke tuinontwerp van Leonard Springer, eind
negentiende eeuw.
Vanaf het startpunt ① kunt u twee kanten op:

De rode route leidt u linksom over het voormalige vrouwendeel
van Brinkgreven.
De blauwe route brengt u rechtsom naar het ‘Mannenbos’.
Beide routes komen samen bij de voormalige hoofdingang ⑧
en leiden daarna om de vroegere geslachtsas met de oude
Ginkgo biloba in het midden ⑨ terug naar het startpunt ①.

Mannenroute (blauwe route op kaart)

Vrouwenroute (rode route op kaart)
Vanaf punt ① in het kastanjebosje loopt de route
linksom over het terrein. Lopend naar ② kijkt u uit op de
eikenlaan, met links in het gazon een oude esdoorn. De
weg volgend komt u aan bij vier oude bomen: in het
gazon staan een oude berk, paardenkastanje, linde en een
tamme kastanje bijeen ③. Vervolg de route linksom
langs het dierenweitje. De route gaat onder de hoge eiken
door rechtsaf richting de brug bij Tollerink. Aan deze zijde
van de brug staan twee watercipressen, te herkennen aan
de verticaal gegroefde bast ④. Vervolg het zandpad langs
het water tot aan het terras bij Tollerink ⑤.Hier staan
rechts een tulpenboom en treurwilg en aan de waterkant
een Anna Paulowniaboom. Vervolg het zandpad langs
twee grote treurwilgen tot aan het oude Zusterhuis.

Vanaf hier gaat de route rechtsaf door het gedeelte dat
vroeger het ‘Vrouwenbosje’ werd genoemd, met groepen
eiken, beuken, esdoorns en tamme kastanjes ⑥. In het
perk voor De Steerne ⑦ staan een moseik, tulpenboom,
hemelboom en honingboom bijeen. Even verderop, naast
de fietsenstalling, staan rechts twee grote vleugelnoten.
Links van het pad staat een opvallend grote tulpenboom.
Wandel hiervandaan door naar de indrukwekkende
bomen bij de oude entree ⑧. Via het Directiegebouw
brengt de route u langs de oude Ginkgo biloba op het
middenterrein en over de eikenlaan ⑨ terug naar het
begin van de route.

Vanaf punt ① in het kastanjebosje loopt de route
rechtsom over het terrein. Vanaf punt ② staan rechts drie
kurkbomen, met daarachter een enorme eik. Verderop
staan links langs de weg bijzondere geweibomen. Geniet
bij ③ van een verscheidenheid aan bomen:
amberbomen, verschillende soorten esdoorns, rode
beuken en een bijzondere berk. Ga rechtsaf richting de
oude eik, de oudste boom van Brinkgreven ④, met
hiervoor een trompetboom. Keer om en wandel rechtsaf
over het parkeerplaatsje omzoomd door diverse soorten
esdoorns. Geniet bij ⑤ van de groep vleugelnoten, jong
en oud. De route gaat verder langs de sparretjes, rechtsaf
over het zandpad ⑥. Houdt nu het dierenpark aan de
linkerhand en de eiken rechts. Volg het pad verder het bos
in. In dit ‘Mannenbos’ staan indrukwekkende, grote
beuken ⑦. Het bospad eindigt op de verharde weg.

