Opmerkingen;
Start

1.

In het vroege voorjaar, als het blad nog niet aan de bomen
is, komt de bosanemoon tevoorschijn in het elzenbosje.

Loop richting

2.

De hoogteverschillen van deze wandeling zijn nog origineel. Gevormd in de laatste ijstijd. We spreken van rivierduinen, uniek voor Nederland.

3.

De ruwe bast van de Acacia wordt gebruikt door de spechten om er dennenappels in vast te klemmen. Ze kunnen
hierdoor de zaadjes er makkelijk uit halen. We noemen dit
spechtensmidse.
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H ET H AGENPAD
Na het verdwijnen van het landijs volgde
een tijd van afwisselend warmere en zeer
koude perioden. De droge bedding van de
Rijn die hier stroomde gaf de wind de
gelegenheid om zandheuvels te blazen.
Deze natuurlijke hoogten waren de droge
plekken in het land. Tijdelijke
woonplekken voor de jagende mens
tijdens de Steentijd (300.000 tot 2000
voor Christus). De mens ging later op
deze zandheuvels voor langere perioden
wonen. Ze bewerkten rond 2000 voor
Christus (begin van de bronstijd) het
land. Hun Overledenen werden
gecremeerd en de asresten in urnen bij
elkaar gezet. Van 800 tot 12 voor
Christus (de IJzertijd) ging men over tot
winning van OER. De toegenomen kennis
van ijzerwinning bracht vele
veranderingen. Gedurende de romeinse
tijd, woonden hier weinig mensen en had
men nauwelijks contacten met deze
Romeinen. De Limes (de loop van de
Rijn) was de grens. Saksische stammen
heersten tot de middeleeuwen. Graaf
Rodgarius heeft villa Deutinghem
geschonken aan de St.Maartenskerk in
838 na Christus. Villa betekent hier
Nederzetting.
Hierna groeide Doetinchem langzaam tot
haar huidige grootte. De villawijk waar
H ET H AGENPAD doorheen loopt is aangelegd
omstreeks 1970. Het geeft een beeld van
nieuwbouw, nieuw bos op oude
cultuurgrond. Kijk, geniet, luister.

H ET H AGENPAD
Een ommetje van 2 kilometer, probeer de foto’s in
de natuur te herkennen, vink ze af, kijk en luister
om je heen. SUCCES!
We starten bij de parkeerplaats Beukenhage 24,
we steken de brug over en nemen direct het zandpad rechts. Op de harde weg rechtsaf en aan de
linkerkant van de weg blijven lopen (zie foto).
Bij de T-splitsing houden we links aan en gaan het
zandpad op, Wonninkhaagseweg. Halverwege dit
zandpad (zie foto) , is een fietspad dat we overslaan. We blijven dus de Wonninkhaagseweg volgen. Aan het einde van de Wonninkhaagseweg,
links van de weg blijven lopen, rechts het fietspad
op. Einde fietspad rechts de verharde weg volgen.
Blijf links van de weg lopen. Bij splitsing rechts
aanhouden of het grasveld oversteken. Tussen
Nr.5 (wit huis) en Nr.7 is een zandpad, hier in lopen. (zie foto). Je loopt iets de bult op, echter voor
de bult linksaf slaan, einde pad rechts afslaan en
naar beneden lopen, tussen de woningen door.
De verharde weg oversteken en dan rechtdoor
over het grasveld lopen, tussen woning nummer 22
en 20 het zandpad inlopen het bos weer in. Het
zandpad buigt iets af naar rechts bij een kruising
van de zandpaden gewoon recht door lopen. (zie
foto). Bij de volgende t-splitsing links aanhouden
en alsmaar rechtdoor het bosje weer uitlopen. Ga
rechtdoor, links van de weg aanhouden, tussen de
knotwilgen doorlopen (zie foto). Loop naar de
vissersbrug en vlak daarvoor links af slaan. (foto)
( langs de vijver oplopen zandpad), de lijn van
de vijver volgen ( je moet nog een klein watergeultje overspringen).
Daarna doorlopen tot aan huisnummer 27,
rechts van dit huis het zandpad weer in, en je
eindigt waar je begonnen bent.

Het door een hek afgesloten gebied, is niet vrij toegankelijk. De ree en
ijsvogel zijn hier gesignaleerd. De Rozengaardse Beek stroomt langs dit
gebied. Tevens vormt het een ecologische verbindingszone met de Kruisbergse bossen.

Als je dit fietspad inloopt, kom je uit bij de Grote Beek.
Het aanliggende bosje is een Elzen broek bos. Zie opmerking 1.

Zie opmerking 2.

Hier zie je een aantal acacia’s, die houden van een zandbodem. De
acacia springt er uit met zijn mooie bast. Zie opmerking 3.

De knotwilgen markeren de vroegere oever van de Rozengaardse Beek
die hier stroomde. Knotwilgen vragen het nodige onderhoud. Vrijwilligers van Landschapsbeheer Oude IJselstreek houden zich hier ook mee
bezig.

