Vogelwandelroute
Wandeltocht over het Landgoed Dorth,
(± 3,5 km)

Beschrijving van het gebied
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Het landgoed Dorth ligt in het noordoosten van Gelderland, ten oosten van
Deventer. Het heeft een oppervlakte van 97 ha. Het is een oud landgoed,
aanvankelijk een boerenwoning met landerijen maar rond 1600 is er een kasteel gebouwd met een tuin deels in Engelse en deels in Franse stijl. De tuin is
eeuwenoud, het huidige huis is van 1928. Het landgoed bestaat overwegend
uit bos met lanen met grote statige bomen (beuken en eiken), met veel vijvers die met elkaar verbonden zijn door sloten. Aan de vele rododendrons is
te zien dat het om een oud landgoed gaat. Naast bos vinden we graspercelen
met poelen, kleine akkers met rogge en maïs en het landhuis met bijgebouwen. Het grootste gedeelte bestaat uit voedselrijk bos met in het noordelijk
gedeelte een stuk broekbos. In het zuidelijk deel liggen twee grote akkers en
oostelijk en westelijk liggen twee grote stukken dotterbloemgrasland. Het is
een rijk en gevarieerd landschap dat veel vogels trekt. De vogelwerkgroep
heeft hier al jarenlang een nestkastenproject; er hangen 60 nestkasten die
in 2014 alle in gebruik waren. Naast vogels zijn er ook verschillende soorten
zoogdieren waaronder de das, libellen en vlinders.

�
Beginpunt
Met de auto naar de wandelroute
Voer 7216 PD Kring van Dorth in je navigatiesysteem in of neem vanaf de A1 de afslag Bathmen.
Richting Laren/Lochem aanhouden en na een paar
honderd meter richting Gorssel. Veldkampsesteeg
uitrijden, op T-splitsing linksaf, richting Gorssel
(Gorsselseweg). Na twee kilometer zie je links huis
Dorth. Hier naar links (nu heet de straat rechtdoor
de Bathmenseweg), Kasteellaan op. Weer 300 m.
verder linksaf, parkeerterrein op.
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De route start bij de
parkeerplaats aan de
Kasteelweg.

Horeca
Geen horeca aanwezig,
wel veel bankjes waar
je even lekker kan gaan
zitten.

Routebeschrijving
De route volgt de rode pijltjes van Natuurmonumenten.
Vanaf de P-plaats langs de slagboom en op de T-splitsing rechtsaf. Dan het
eerste pad linksaf langs een waterloop. Neem het eerste paadje rechtsaf, dit
pad maakt al snel een haakse bocht naar rechts. Aan het einde op een Tsplitsing rechtsaf. Je kan voordat je rechtsaf slaat even over/boven het weiland (1) kijken of je reeën ziet of buizerd of havik.
Neem het eerste pad linksaf en houdt op de Y-splitsing rechts aan. Volg dit
kronkelende pad dat iets omhoog loopt. Je passeert een enorme dode amerikaanse eik en vervolgt het pad, negeer zijpaden en passeer een vijver aan
je linkerhand. Op punt 2 is een oud lariksbos waar je diverse soorten mezen
kunt aantreffen. Na een bruggetje komt het pad met een haakse bocht naar
rechts op een groter pad uit. Ga hier links en op de T-splitsing rechts. Dit pad
komt uit bij de P-plaats.

Welke vogels zijn er te zien
•

Het bos is zeer rijk aan vogelleven. Er broeden 50 soorten vogels. Het
meest voorkomend zijn de meerkoet en houtduif, de roodborst, merel en
zanglijster, de zwartkop, tjiftjaf, goudhaan, pimpelmees, koolmees, boomklever, boomkruiper, vink en grote bonte specht.

•

Minder veel voorkomend maar met nog altijd een grote kans om ze te
horen of zien zijn de tuinﬂuiter en grauwe vliegenvanger (in het loofbos),
staarmezen, glanskop, matkop, kuifmees en zwarte mees (vooral in het
naaldbos), blauwe reiger, gaai, kauw, zwarte kraai en spreeuw.

•

Veel zeldzamer zijn de zwarte, de kleine bonte, de middelste bonte en de
groene specht. De grote lijster en holenduif (in de graslanden), de kleine
karekiet en rietgors (in het riet rond de vijvers), bonte vliegenvanger en
ﬁtis.

•

Havik, sperwer, buizerd en bosuil hebben ook een territorium in het gebied.

Foto’s (v.l.n.r.):
goudhaan; boomklever; staartmees; fitis; sperwer; bonte vliegenvanger.
Op achterpagina: zwarte specht.

