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Wandeling landgoed het Leusveld  

 
Type wandeling: lichte wandeling. De paden zijn goed begaanbaar; alleen in het oostelijk 
gedeelte kunnen deze in najaar en winter wat modderig zijn. 
Lengte van de wandeling: ca. 4,5 km lang; duur van de wandeling: 1 tot 1½  uur. 
Startpunt: parkeerplaats bij huize Het Leusveld, Rhienderensestraat 24, Hall. 
Horeca in de buurt: Uitspanning “De Vroolijke Frans”, Knoevenoordstraat 51, 6971 LH Brummen 

(Broek). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Figuur 1 kaart beschreven wandeling 

Beschrijving van het gebied 
Landgoed het Leusveld ligt op een zandrug tussen de Rhienderense en de Oekense beek in 
het overgangsgebied tussen de Veluwe en het IJsseldal.  
Het landgoed ligt ten zuidoosten van het dorp Hall (gemeente Brummen) en is sinds 1971 
eigendom van Natuurmonumenten en onderdeel van het Natura 2000-gebied 
“Landgoederen Brummen”. 
 
Het gebied is zeer gevarieerd met een afwisseling van bos en extensief beheerde 
graslanden. Rond het uit 1911 daterende landhuis bevinden zich fraaie lanen met oude 
loofbomen (voornamelijk beuk). 
In het uiterste oosten van het gebied ligt het Turfveen, een moerasbos met open water 
omgeven door middeloud elzenbroekbos. 
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Er komen bijzondere vlindersoorten voor, waaronder de Kleine ijsvogelvlinder. Ook bij 
paddenstoelenliefhebbers geniet het landgoed landelijke bekendheid. Er bevinden zich ook 
enkele dassenburchten. 
Het beheer is erop gericht om verdroging tegen te gaan en het kalkrijke kwelwater zo lang 
mogelijk vast te houden. 
Voor amfibieën zijn poelen aangelegd en voor de zeldzame Kleine ijsvogelvlinder zgn. 
“vlindercorridors”. Dood hout laat men zoveel mogelijk liggen. 
 
Hoewel het gebied in alle seizoenen de moeite waard is om te bezoeken, is met name 
voorjaar en voorzomer de beste tijd om vogels te spotten en de gevarieerde flora te 
bewonderen. Paddenstoelenliefhebbers komen juist in het najaar aan hun trekken. 
 
De wandelroute 1 
Volg vanaf de parkeerplaats het fietspad in noordelijke richting. 
   
1.  Aan de rechterkant bevindt zich het jachthuis, dat Carel Anton Willem Nairac in 1911 liet 
bouwen. Het is in neo-renaissance stijl gebouwd naar een ontwerp van de Apeldoornse 
architect J.A. Heuvelink. Kenmerkend zijn de in de bakstenen gevels verwerkte speklagen 
(gepleisterde horizontale banden) en de klokkentoren. 
 

 
Het Leusveld met jachthuis; foto: Jos Pilzecker. 

 
2.  Volg het fietspad tot aan de vijver met rododendrons en ga hier schuin rechts het pad in. 
De oude beukenbomen hier bieden nestgelegenheid voor holenbroeders. Er komen 5 
soorten spechten in dit gebied voor (Grote bonte specht, Middelste bonte specht, Kleine 
bonte specht, Groene specht en Zwarte specht) en de kans is dan ook groot om hier in het 
voorjaar één of meerdere soorten tegen te komen. Maar ook Boomklever (ook wel 
blauwspecht genoemd), Boomkruiper, Bonte- en Grauwe vliegenvanger bevolken dit 
gedeelte van het Leusveld. Zowel de Bonte- als Grauwe vliegenvanger zijn te herkennen aan 
hun fladderende duikvluchten vanaf een uitkijkpost om vliegen en andere insecten te 
vangen. 
 
3.  Volg het pad een paar honderd meter en ga daarna het 1e pad scherp rechts, ter hoogte 
van een zitbank (richting het huis) en ga na ca 50 meter, direct na de beek, linksaf. Het pad 
loopt via een klein grasveld weer het bos in. Blijf dit pad volgen. 

 
1 Kom je onduidelijkheden tegen op deze wandeling neem dan contact op met 
webmaster@arnhem.knnv.nl 
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Op verschillende plekken naast het pad kan de bodem in de tweede helft van het voorjaar 
bedekt zijn met de witte bloemen van het Dalkruid, dat behoort tot de Aspergefamilie. De 
plant kan op vochtige bosbodems via de dunne, kruipende en zich vertakkende 
wortelstokken grote plakkaten vormen. Kenmerkend zijn de eironde, generfde bladeren met 
een hartvormige voet. De geurende bloemen worden onder meer door zweefvliegen bezocht 
die voor de bestuiving zorgen. Het is een typische bosplant van meer voedselrijke, oudere 
bossen op vochtige plaatsen. In het Leusveld is het een vrij algemeen voorkomende plant. 

4.  Iets verderop zie je aan de rechterkant een perceel grasland (met een amfibieënpoel), dat 
in 2011/2012 is ontdaan van de toplaag met het doel dit perceel te verschralen en te 
vernatten, zodat botanisch waardevolle graslanden ontstaan. 
En dat is zeker gelukt, want in half juni kleurt dit grasland roze door de vele orchideeën 
(Gevlekte orchis en Rietorchis).  
De blauwe, lipvormige bloemen van het Kruipend zenegroen zijn dan al volop aanwezig. 
Deze plant, die gebonden is aan matig vochtig grasland bloeit al in mei. De plant maakt 
lange bovengrondse uitlopers, die over de grond kruipen; een vorm van vegetatieve 
uitbreiding. 
Zenegroen hoort tot de familie van de Lipbloemen, die zich kenmerkt door de  
tegenoverstaand en kruisgewijs geplaatste bladeren aan een vierkante stengel.  
Ook is hier een amfibieënpoel aangelegd. 
 

   
Gevlekte orchis; foto: Bernard Geling.   Goudvliesbundelzwam; foto: Jeanne Kuijper. 
 

5.  Ga na ongeveer 100 meter rechtsaf, ter hoogte van Pijltje streekpad (geel rode 
markering).  
Om verdroging tegen te gaan en het kalkrijke kwelwater zo lang mogelijk vast te houden, zijn 
in 1999 o.a. een aantal beken in het gebied ondieper gemaakt met een langzaam aflopend 
talud. Dat is hier goed te zien. In de verondiepte watergangen en bloeit o.a. Gele lis en Grote 
watereppe met zijn kenmerkende veervormige bladeren en schermvormige witte bloemen 
(juli-augustus). De Grote watereppe levert een bijdrage aan de verlanding van oevers. Deze 
schermbloemige kan tot meer dan een meter hoog worden. 
Aan de rechterkant ligt op de achtergrond een populierenbos. Een kenmerkende bewoner 
van dit vochtig hoog opgaand bos is de Wielewaal, die in de voorzomer zijn kenmerkende 
“dudeljoo” laat horen. De opvallend geelzwarte vogel (mannetje) laat zich echter niet zo 
makkelijk zien in de dichte boomkruinen.  
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6.  Blijf dit pad volgen. Aan het eind van het pad ligt de vogelobservatiepost “de Kiekuut” en 
is zeker een bezoek waard.  
De Kiekuut geeft uitzicht op het Turfveen, een waterplas omgeven door een middeloud 
elzenbroekbos. Sinds 1990 broedt hier een kolonie Blauwe reigers en de nesten zijn in het 
voorjaar goed te observeren. Ook een ontmoeting met een IJsvogel, die als een blauwe flits 
over het water scheert, behoort tot de mogelijkheden. Andere vogels die hier voorkomen zijn 
o.a. Dodaars, Geelgors, Wielewaal, Kleine karekiet en verschillende eendensoorten. Ook 
reeën bezoeken regelmatig de omliggende graslanden. 
 
7.  Loop vanaf de Kiekuut weer terug en ga het 1e bospad naar rechts en aan het eind van 
het pad bij de T-splitsing naar links de brede zandweg in: de Kaniestraat. 
De Kaniestraat (de lange rechte zandweg) vormt de noordelijke begrenzing van het 
bosgebied van het Leusveld. Rechts van de Kaniestraat ligt een laag gedeelte, dat dient als 
(geleidelijke) waterafvoer van delen van het Leusveld. In het water groeit o.a. Waterviolier, 
die bloeit met witte bloemen in het voorjaar en voorzomer (april-juni). 
De plant gedijt in langzaam stromende of stilstaande watergangen, die niet al te diep zijn en 
waar kwel optreedt. 
Ook is hier in het voorjaar de zang van de Geelgors te horen dat klinkt als een fragment uit 
de 5e symfonie van Beethoven (“ta-ta-ta-taa”). Het verhaal gaat dat Beethoven zich 
inderdaad heeft laten inspireren door de zang van de Geelgors. De Geelgors is een vogel 
van halfopen landschappen en bosranden. 
 
8.  Blijf de zandweg volgen tot het fietspad zich weer aan de linkerkant bij de zandweg voegt 
(ca 1 km). 
Het loont de moeite om de blik naar rechts te werpen. In het voorjaar kleurt het grasland hier 
paars van de Pinksterbloemen, een plant van vochtige, voedselrijke, maar niet bemeste 
graslanden. De Pinksterbloem is een belangrijke waardplant voor het Oranjetipje; de vlinder 
zet haar eieren af op deze plant. 
  
9.  Ga op het punt waar het fietspad naar rechts buigt links de beukenlaan in. 
Links van het pad ligt na ongeveer 100 meter weer een (afgeplagd) graslandperceel: de 
Gustewei. Ook hier weer een orchideeënrijk perceel met, naast Gevlekte orchis en 
Rietorchis, o.a. Grote ratelaar, Blauwe knoop en Kleine zonnedauw (een vleesetend plantje).  
In de berm naast het bospad bloeit in het voorjaar, naast veel Dalkruid, ook Gewone 
salomonszegel, net als het dalkruid, behorend tot de aspergefamilie. De klokvormige witte 
bloemen hangen in een mooie rij onder de stengel. De plant ontleent zijn naam aan de vorm 
van de wortelstok; de littekens die hierop achterblijven, doen denken aan het zegel van de 
koning Salomon en de wortelstok zou daarom magische krachten hebben.  
 
10.  Blijf dit pad volgen en ga bij de kruising rechtdoor de (korte) beukenlaan in. 
Het bos aan de rechterzijde bestaat hier voornamelijk uit voormalig eikenhakhout dat 
grotendeels op rabatten staat. Het heeft een gevarieerde struiklaag met o.a. Hazelaar en 
Krentenboompje. Ook braamvegetaties zijn sterk toegenomen, mogelijk mede ten gevolge 
van stikstofdepositie. 
Deze “verbraming” is waarschijnlijk mede de oorzaak van het (nagenoeg) verdwijnen van de 
Houtsnip als karakteristieke broedvogel in het Leusveld. Deze vochtminnende en (bos) 
bodemfoeragerende vogelsoort kan daar mogelijk minder goed uit de voeten. 
Je passeert paden rechts en links, deze negeren. 
 
11. Sla bij de T-splitsing linksaf. Blijf dit pad volgen tot aan het fietspad. Hier rechtsaf en je 
bent weer bij het beginpunt van de wandeling. 
                                                                                          Tekst: Dick Radstake 
        Jaar van opmaak: 2022 


