Deze tocht gaat door ruig gebied rond het
Korenburgerveen en is ruim 11 kilometer
lang. U bent zeker 3,5 uur onderweg.
Wĳ raden u aan laarzen te dragen, zeker in
de natte tĳd van het jaar. De route wordt
gemarkeerd met palen met rode koppen en
groene pĳlen.

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

’t Schaddenpad Groene 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 Huttenpad
Rode route
’t Meekenpad
Blauwe route
’t Schanspad
Zwarte route
’t Kloosterpad
Gele 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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In het najaar van 2014 is de observatiepost
aan de rand van het Vragenderveen gebouwd.
Vanaf hier heeft u uitzicht over het gehele Korenburgerveen.
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Rond het veen is 45 hectare bufferzone ingericht. Deze wordt begraasd van maart tot en
met november. In het lage natte deel fourageren onder andere grauwe gans, wilde eend,
knobbelzwaan en wintertaling. Overal zijn
bĳzondere planten te vinden waaronder de
koningsvaren die groeit op natte, zure grond in
loofbossen, aan beschaduwde slootkanten en
in veenmoerassen. De plant kan tot 100 jaar
oud worden en staat op de lĳst van wettelĳk
beschermde planten.
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In dit ruige gebied ontspringt de Schaarsbeek.
Deze beek gaat richting Bredevoort en Aalten.
Gelukkig maar, want het water is te voedselrĳk
en zou in het veen veel schade aanrichten. In
dit gebied is bovendien een viertal amfibieënpoelen gegraven.
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De route begint bij de schuilhut aan de Manenschijnweg.
De naam Schaddenpad is afgeleid van schadden, dat turfblokken betekent. De lokale bevolking stak eeuwenlang turf in het veen voor de
kachel. Aan het turfsteken kwam in het midden
van de vorige eeuw een eind. Sindsdien wordt
het Korenburgerveen als natuurgebied beheerd door de SMVV en Vereniging Natuurmonumenten. Het gebied is bĳzonder omdat het
hoogveen weer aangroeit.
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In het veen bevindt zich ook het Jöddendiekske, een plek die herinnert aan de Tweede
Wereldoorlog. In die dagen hielden zich hier
21 joden schuil, hun aantal bleef niet onopgemerkt. De Duitse bezetter arresteerde ze op
27 november 1942. Slechts drie van hen wisten te ontkomen. Op een andere plek in het
veen stond Villa Duikelaar die in de oorlog ook
als schuilgelegenheid werd gebruikt.

