Vitens Natuurlijk

Wezepsche Heide

Het grootste eigen waterwingebied van Vitens.

Een wandeling van 5.8 km voor ons uitgezet door Jan Hop, terreinbeheerder van Vitens.
Tips: Kom vandaag eens niet met de auto, maar met het openbaar vervoer.
En dit gebied leent zich ook uitstekend voor liefhebbers van nordic walking…
Startpunt:
Het treinstationnetje van
Wezep of bushalte zone 4721.

Loop vanaf het stationnetje een
klein stukje aan de linker kant van de
weg, dus verder weg van het dorp
Wezep. Je loopt langs de Zeuven
Heuvels tot je 50 meter verder aan je
linker hand een wit gebouwtje ziet.

Ga daar het pad in. Houd de afrastering aan je linker hand.

Luisterpunt 1:
bij de witte slagboom .

De Wezepsche Heide is 260 hectare
groot en wordt door Vitens beheerd
als een natuurgebied. Niet alleen omdat het een prachtig gebied is, maar
ook om ervoor te zorgen dat er geen
schadelijke stoffen in het grondwater terechtkomen. Je zult zien dat de
natuur hier werkelijk schitterend en
afwisselend is. Als je geluk hebt, zie
je vossen, wilde zwijnen, reeën en
ook edelherten. Er zitten zelfs dassen op de Wezepsche Heide. Ook vele
soorten vogels voelen zich hier thuis.
Deze route is niet speciaal uitgezet
met paaltjes, dus let wel goed op de
beschrijving en de foto’s.

Loop nu langs de witte slagboom het
natuurgebied binnen. Blijf het raster
volgen aan uw linker hand. Na 200
meter buigt de weg rechts af, volg het
bospad. Je gaat vast en zeker omgewoelde aarde zien, het bewijs dat hier
de wilde varkens op zoek zijn geweest
naar voedsel. Vooral in de buurt van
eiken, want ze zijn dol op eikels.

Op de 5-sprong, vlak bij een
waterpeilbuis, gaan we links.
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Luisterpunt 2:
Bij het hek, waarbinnen
de grote grazers lopen.

Een stukje verder komen we op
een kruising. Blijf bij het blauwe
paaltje rechtdoor het pad volgen.

Als je om je heengekeken hebt, heb je
gezien dat de naaldbossen dichtgroeien met berken, lijsterbessen en eiken.
Dat wordt zo wel anders, want we
lopen door het klaphekje het gebied
in waar gegraasd wordt. Eind 1800,
begin 1900 was dit alleen maar hei en
kon je enorm ver wegkijken.
We gaan verder rechtdoor en volgen het pad. Dit is het domein
van de Schotse Hooglanders. Zij
zorgen ervoor dat het bos open
blijft en dat jonge loofbomen geen
kans krijgen om uit te schieten.

Luisterpunt 3:
Bij de vorksplitsing
Rond 1935 heeft men hier en daar
cirkels met Amerikaanse eiken aangeplant, met de gedachte dat deze
bomen zich vanzelf over het gebied
zouden uitzaaien, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Het is overigens wel een heel apart gezicht.

Wat verderop zie je een vliegdennenbos. Dit is door de jaren heen vanzelf ontstaan.

De bomen hebben prachtige grillige
vormen. We vervolgen nu het pad
langs de omheining, en houden de palen en schrikdraad aan de linker hand.
Bij de vorksplitsing lopen we bij het
blauwe paaltje het linker pad in
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Luisterpunt 4:
bij het houten hek. Hier
gaan we naar rechts.

geschikt om onder alle weersomstandigheden te overleven. Ze hebben
een dubbele vacht, die in de winter
dikker is dan in de zomer. (Foto 410)

De hei is schoon, je ziet weinig jonge
beplanting uitschieten. De Schotse
Hooglanders grazen het gras tussen de heide weg en eten ook de
jonge uitlopers van de hei. Hierdoor
hoeft men niet altijd de heide te
maaien. Alleen lusten ze geen jonge
dennen. Een paar keer per jaar zijn
daarom hier vrijwilligers aan het
werk om de jonge dennen weg te
halen, zodat de hei mooi open blijft.
Verderop het doorgaande pad naar
rechts aanhouden.

Luisterpunt 5: bij een grote
mierenhoop in het bos.

We gaan zeker deze prachtige Hooglanders op de wandelroute tegenkomen. De ruig behaarde beesten
hebben lange hoorns, die er erg
gevaarlijk uitzien. Wil je meteen het
verschil tussen een stier en een koe
kunnen zien? Nou, bij een koe staan
de hoorns overeind en bij een stier
krullen ze naar beneden. Ondanks de
indrukwekkende hoorns, zijn deze
beesten totaal niet agressief, ook
de stieren niet. Zorg er alleen wel
voor dat je niet te dicht bij een koe
en haar kalf komt. Ook wij mensen
hebben liever niet dat vreemden in
de buurt van onze kinderen komen.
De Schotse Hooglander is uitermate

We lopen nu langs een dennenbos
en je hoeft niet eens goed te kijken
om enorme mierenhopen te zien.
Deze hopen kunnen wel tot 2 meter
hoog worden. Het is het werk van de
rode bosmier. Bekijk het maar eens
van dichtbij. Het is een gekrioel van
jewelste.
Zo’n bosmierenvolk is heel bijzonder.
Het zijn heel nuttige diertjes, want ze
verkruimelen de bosgrond en doden

miljoenen insecten. Zo’n volk bestaat
uit wel 700.000 werksters en het
nestmateriaal en voedsel halen ze uit
een kring van een paar honderd meter
rond het nest. Ze weten de weg terug
te vinden, door gebruik te maken van
de zonnestand. Ze kunnen materiaal
aanslepen dat wel 40 keer zo zwaar
is als de mier zelf. Bosmieren zijn niet
alleen jagers, maar ze houden er ook
vee op na. Hun vee bestaat uit bladluizen. Bladluizen poepen een zoete
uitscheiding, dat honingdauw heet en
waar de mieren dol op zijn. In het nest
zorgen de werksters dat de koninginnen en larven te eten krijgen. In elke
hoop zitten 2 of 3 koninginnen, die
de eitjes leggen. Als er te veel koninginnen komen, beginnen ze ergens
anders een nieuwe kolonie. Kijk maar,
je ziet meer van deze geweldige mierenhopen liggen.
Op de viersprong links af, richting het
hoogste punt waar een bankje staat.
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Luisterpunt 6:
bij het bankje.

Weet je waar je zojuist over naar
boven gelopen bent? En heb je de
kiezels onderweg gezien? Die zijn er
niet door mensen neergegooid, maar
het is een overblijfsel van zo’n 150.000
jaar geleden, toen hier de IJstijd was.
We staan nu op een stuwwal, die door
de IJstijd gevormd is. Nadat de ijskap
gesmolten was, bleven stenen en gruis
achter. Vandaar…
Uitgerust? Dan lopen we een stukje
verder en gaan dan naar rechts
na ongeveer 50 meter meteen weer
rechts af (dus niet naar het klaphekje)

hekje en volg het rechter pad.

na ongeveer 270 meter, bij de 4 sprong
met een bankje aan uw rechterhand,
gaat u links af.
Bij de vorksplitsing naar rechts
en 50 meter verderop voor een
bankje opnieuw naar rechts.

Blijf nu steeds rechtdoor lopen (ook bij
de viersprong met het bankje) en dan
kom je vanzelf weer bij de afrastering,
waar onze route begonnen is.

luisterpunt 7:
Bij de witte slagboom:
Een stuk verder gaan we
op de viersprong rechtdoor
(volg hier de blauwe paaltjes)

Volgende viersprong, rechts
af en nu wel door het klap-

We zijn nu aan het einde van een
uniek en prachtig natuurgebied, het
grootste drinkwatergebied dat in
beheer is van Vitens. Aan wie hebben
we dit nu te danken? De geschiedenis
begint in Kampen. Rond 1860 waren

er regelmatig cholera-epidemieën,
waaraan 1 op de 50 inwoners stierf. Al
snel werd duidelijk dat er een verband
was tussen deze ziekte en de kwaliteit van het drinkwater, dat door de
stadspompen werd opgepompt vanaf
een diepte van ongeveer 3 meter. Een
gezondheidscommissie stelde voor om
voortaan gezuiverd IJsselwater te gaan
gebruiken. Gemeenteraadslid Willem
Boele was daar faliekant op tegen,
hij kreeg het voor elkaar om grondboringen op de heide bij het station
van Wezep te laten doen, want hij had
aangetoond dat de meeste cholera
voorkwam in buurten die aan de IJssel
liggen. Na vele problemen, maar dank
zij een vastberaden Willem Boele,
lukte het om een put te slaan op de
Wezepsche Heide. Deze put levert
genoeg water, is gemakkelijk winbaar
en de kwaliteit is opperbest. In 1886
wordt het water werkelijk in productie
genomen.
We staan hier vlakbij het Boele Pompstation, heel terecht dat de naam van
deze doorzetter hieraan verbonden is.
Ieder jaar levert dit filterstationstation
namelijk 4,5 miljoen m3 opperbest
water. Genoeg om de omgeving van
Wezep en …. de bevolking van Kampen van goed en zacht drinkwater te
voorzien.
Als u het bos uit loopt en dan meteen
rechts af gaat, komt u weer bij het
station.

