GPS-FIETSROUTE ZWILLBROCKERVENN (D)

Natuurkampeerterrein ’t Scharvelt,
Wolinkweg 43 7273 SL Haarlo - 0545-261 308 mobiel 06 4651 3026

NAAM VAN DE ROUTE:
SOORT ROUTE:
LENGTE VAN DE ROUTE:
STARTCOÖRDINAAT:
RIJRICHTING:
AANTAL TRACKPOINTS:
AANTAL WAYPOINTS:

HORECA

Zwillbrockervenn.gpx)
GPS-Fietsroute
± 30 km
N 52 06.037 E 006 34.088 (vanaf ’t Scharvelt rechtsaf)
eerste deel vnl. zuidoost, daarna vnl. noordwest
341
7
01 Startpunt/Eindpunt
02 natuurgebied De Leemputten met recreatie
03 restaurant Haak en Hoek
04 begin wandeling rond Zwillbrockervenn
05 uitzichtpunt over Zwillbrockervenn
06 einde wandeling rond Zwillbrockervenn
07 Dorp Zwillbrock met twee horecagelegenheden
Restaurant De Leemputten met terras
Restaurant Haak en Hoek
In het dorpje Zwillbrock twee restaurants

Korte beschrijving van de route:
De route begint bij de “uutblaostoafel”op ’t Scharvelt. Vanaf de camping slaat u rechtsaf de
Wolinkweg op. De route leidt u nar het prachtige natuurgebied Het Zwillbrockervenn met een grote
meeuwenkolonie en in bepaalde delen van het jaar ook een grote groep flamingo’s. Voordat u het
Zwillbrockervenn bereikt fiets u na ongeveer 13 km vanaf het startpunt door het natuurgebied De
Leemputten. (punt 02) (zie info) Hier bevindt zich een terras aan het water en kunt u ook een uurtje
waterfietsen door het mooie natuurgebied. U kunt ook nog een kilometer doorfietsen en dan even
aangaan bij het gezellige restaurant Haak en Hoek met speeltuin. Vanaf dit restaurant is het nog
ongeveer 1,5 km naar het Zwillbrockervenn. Rond het Zwillbrockervenn loopt een wandelpad van
ongeveer 5 km. Dat wandelpad begin bij punt 04. Langs het wandelpad wordt veel informatie
gegeven over dit unieke natuurgebied en er zijn verschillende uitzichtspunten. De moeite waard!!
Bij punt 06 komt u weer op de fietsroute. Ziet u af van deze wandeling dan vindt u bij punt 05 ook
een uitzichtpunt met informatieborden.
Vanaf punt 05 is het nog 1 km naar her dorpje Zwillbrock. Bij de T-splitsing in het dorp staat een
barokkerk. Deze is overdag opengesteld en zeer de moeite waard om te bezichtigen. Er zijn hier ook
twee Duitse horecagelegenheden, oa. Hotel-restaurant Kloppendiek met leuk terras. (punt 07)
Vanaf het dorpje Zwillbrock fietst u door een afwisselend landschap terug naar ’t Scharvelt.

WIJ WENSEN U EEN HELE FIJNE TOCHT!

INFO bij punt 02 De Leemputten in het Achterhoekse dialect!!

Oet Wikipedie, de vraaie enzyklopedie
Website www.de-leemputten.nl
In den Achterhook, in 't buurtskop Zwolle (Oost Gelre) ligt de De Leemputten: een natuurgebeed 1 km
westelek van 't Duutse Zwilbrook en 3 km oostelek van Grolle, met ne oppervlakte van 30 bunder. 't Gebeed
is deur de ofgroavingen veur leem untwekkeld tot 'n uniek gebeed, dat vanof 1978 opengesteld wodden veur
kiekleu en bezeukers as "natuurpark de Leemputten". Veur toeristen is t nen belangrieken trekker in den
Achterhook.

Geskiednis (geschiedenis)
In 1892 wodden in Grolle nen steenfabreek opericht. Dizzen fabreek bruukten et leem uut de Leemputten
veur et maken van dakpannen en steen. Anvankelek bruukten zij schuppe veur de groafwarkzaomheden.
Doarnoa wodden de leem of evoerd mit kiepkoaren dee mit peerde uut de putte ehaald wodden. Vanof
1931 wodden et zwoare handwark oaverenommen deur nen baggermasjien en de leem wodden deur nen
"leemtram", veurzeen van 16 kiepkoaren, noar den fabreek in Grolle ebrach.
In januari 1975 kwam n ende an et "stenen tiedperk", umdat den steenfabreek in Grolle deur ne laandeleke
bezuneging in de baksteenindustrie stopten mit bedrievegheid. De Leemputten bleaven oaver en lepen vol
met water.

Vandage (heden)
Der bunt tal van vri-jetiedsveurzeeningen, waterfietsen, ne kinderboerderi-je, horeka en vismeugelekheden.
Den ni-jen eigenaar, "Dienst Landelijk Gebied", hef 't beheer ovver-edragen an "Staatsbosbeheer". Wal is der
straks genög ruumte veur 'stil' vri-jetiedsgebruuk, zoas kuieren en (water)fietsen. Ok ku-j doar gröslaanden
vinden en hef 't gebeed deels ne agrariese bestemming. As 't herinrichtingsplan kloar is, vörmt t park ne
knuppe tussen et Kollenbargerveen, et Zwillbrookerveen en de Grolsen Slinge.

www.haakenhoek.nl

INFO bij punt 04 en 05 HET ZWILLBROCKERVENN
Het Zwillbrocker Venn is een natuurgebied vlak over de Nederlandse grens bij Eibergen en Groenlo.
Het natuurgebied beslaat ongeveer 157 ha in oppervlakte.
Het Zwillbrocker Venn is ontstaan nadat hier turf is gestoken. Het gebied werd al vele duizenden jaren
geleden bewoond. Bodemvondsten wijzen op bewoning langs de rand van het veen door jagerverzamelaarsgroepen uit het jong-paleolithicum, de oude steentijd (ca. 10.000 v.Chr.).
Het natuurgebied omvat zowel bos als moerasgebied. In het natuurgebied broeden meer dan honderd
verschillende vogelsoorten. Het Zwillbrocker Venn herbergt de grootste kokmeeuwenkolonie van Duitsland,
met circa 16.000 getelde dieren. Het is tevens de wereldwijd meest noordelijk gelegen broedplaats voor een
kolonie van ongeveer veertig flamingo's. Waar de kokmeeuwen het gehele jaar in het gebied aanwezig
blijven, trekken de flamingo's in de winter naar de wateren in het zuidwesten van Nederland. Vanwege deze
unieke broedvogels staat het gebied onder vogelbescherming.
Rond het Zwillbrockervenn loopt een wandelpad van ongeveer 5 km. Dat wandelpad begin bij punt 04. Langs
het wandelpad wordt veel informatie gegeven over dit unieke natuurgebied en er zijn verschillende
uitzichtspunten. De moeite waard!! Bij punt 06 komt u weer op de fietsroute.
Ziet u af van deze wandeling dan vindt u bij punt 05 ook een uitzichtpunt met informatieborden.

06

05

04

Wandeling rond het Zwillbrockervenn begint bij punt 04 en eindigt bij 06.
Bij 05 vindt u een uitzichtspunt en informatiebord
Het Zwillbrockervenn op Youtube: klik hier
Alle informatie voor deze fietstocht is ontleend aan Wikipedia, de vrije encyclopedie, tenzij anders vermeld
Deze fietsroute is met zorg samengesteld en wordt regelmatig gecontroleerd. Mochten er toch onvolkomenheden in de route zitten dan verzoeken wij u vriendelijk deze even te melden aan Jannie Nijhuis op ’t Scharvelt

