Deze wandeltocht ligt ten noorden van
Vragender en is 8 kilometer lang.
U bent ongeveer 2,5 uur onderweg.
Stevige wandelschoenen zijn aan te
bevelen. De route, die gemarkeerd is
met palen met rode koppen en rode
pijlen, gaat tegen de klok in.

De paden zijn uitgezet en worden onderhouden door de
Projectgroep Landschap Vragender (PLV), onderdeel
van de Stichting Marke Vragender Veen (SMVV).

’t Huttenpad
Rode route
Deze wandeltocht maakt deel uit van meerdere geëffende
paden door de ruigte in en rond Vragender.

De SMVV is de oudste agrarische natuurbeschermingsorganisatie van Nederland en bestaat sinds 1956. De
stichting beheert het Vragenderveen dat onderdeel uitmaakt van het Korenburgerveen. Daarnaast beheert de
SMVV ook andere natuurgebieden in en om Vragender
die gelegen zijn in het Nationaal Landschap Winterswijk.
Belangstellenden kunnen onder begeleiding van een
gids een excursie maken door het Vragenderveen.
U kunt lid worden van de Vriendenclub van de SMVV.
Al vanaf €16,- per jaar bent u donateur. Hiermee steunt
u de SMVV, daarnaast ontvangt u tweemaal per jaar een
nieuwsbrief.
Informatie over excursies, de Vriendenclub en veel
andere zaken rond de SMVV kunt u vinden op:
www.vragenderveen.nl

De andere wandeltochten zijn:
’t Meekenpad
Blauwe route
’t Schanspad
Zwarte route
’t Kloosterpad
Gele route
’t Schaddenpad Groene route
’t Bultepad
Paarse route
’t Griezeveldpad Grijze route
• U dient zich op de paden te begeven en eventueel
aanwezige dieren met rust te laten.
• De wandelpaden zijn uitsluitend bedoeld om te
wandelen, eventueel ander gebruik van de paden is
niet toegestaan.
• Honden zijn eveneens niet toegestaan.
• U maakt de wandeling geheel op eigen risico.

Stichting Marke Vragender Veen

Stichting Marke Vragender Veen

presenteert 7 prachtige wandelroutes

info@vragenderveen.nl
www.vragenderveen.nl

www.vragenderveen.nl

Folders zijn verkrijgbaar bij de
plaatselijke horeca en de VVV.
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De ruïne van de Sint-Jacobskapel was ooit een laatgotische kapel. Het kerkje werd in Vragender gebouwd
omstreeks het jaar 1444. Het was een eenbeukige
kapel met een afmeting van 8 bij 20 meter.
Toen Lichtenvoorde in 1616 naar het calvinisme overging, werd de kapel gesloten. De kapel raakte na 1650
in verval.
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De Leemkoele. Op het kerkenpad nabij de Lankveldweg passeert u dit elzenbroekbos. Er zijn bruggetjes en
zitjes gemaakt voor recreanten. Het waterrijke bos zit
vol oude leemputten. Die leem werd gebruikt voor bakstenen. Elzenzegge, stijve zegge en de vroegbloeiende
dotterbloem zijn er thuis.
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Hier en daar steekt de gele, zandige bodem boven het
maaiveld uit. Bepaald geen voedselrijke milieu. Afhankelijk van de zaden in de bodem gaat zich hier nieuwe
natuur ontwikkelen. Overal zie je tapijten van haarmos,
kenmerkend voor arme zure gronden.
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De KNNV, de Nederlandse vereniging voor veldbiologie
afdeling Oost-Achterhoek, heeft bij de spoorwegovergang aan de Pastoor Scheepersstraat een perceel in
beheer. Vrijwilligers hebben het terrein verschraald door
het maaisel stelselmatig af te voeren. Het resultaat mag
er wezen, er bloeien zelfs weer orchideeën.
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De houtwal aan de Visserijdijk is een voorbeeld van
natuurlijke erfafscheiding. Met deze houtwal werd het
wild buiten de wei gehouden en het vee juist daar binnen. De beplanting op deze kunstmatig opgehoogde
aarden wal bestond uit eik, berk en wilde lijsterbes.
Als struweelbegroeiing werd gekozen voor meidoorn,
hulst, braam en roos.
De oevers van de Vragenderbeek zijn ingeplant met
zwarte els. Deze snelgroeiende boomsoort houdt de
bodem stevig vast en voorkomt het dicht groeien door
grassen en kruiden waardoor de waterafvoer zou worden belemmerd. Het onderhoud was in handen van het
Waterschap, maar wordt nu al jaren handmatig uitgevoerd door de zogeheten Bekkenboeren.

