Orchideeënroute 11 KM
Wandelen rond Heukelum
Een prachtige wandeling rond Heukelum: een pareltje van natuur en cultuur.
Wandelen door deze omgeving brengt u langs statige boerderijen en weilanden
met op enkele plaatsen mooie orchideeën.
Neem tijdens uw tochten wel een paar laarzen in uw rugzak mee.

Startplaats route

Bij het beeld van ‘De Veerman’,
gelegen aan de Linge in het centrum
van het oudste gedeelte van
Heukelum. Paars gemarkeerde route
Geschiedenis
Heukelum ligt op de zuidelijke oever
van de Linge. Het is een
vroegmiddeleeuws stadje, dat heel
wat rampen heeft doorstaan: van
overstromingen tot een stadsbrand
in 1772 waarbij een groot deel van de
voornamelijk houten huizen werd
verwoest. Het huidige stadje ademt
echter nog steeds de sfeer van
vroeger. Dat komt vooral door de
statige 17de- en 18de- eeuwse
boerderijen die Heukelum zo’n
karakteristieke uitstraling geven.
Bijzonder is ook het 18de- eeuwse
kasteel Merckenburg. Het is
gebouwd op een plek waar reeds in
1230 een kasteel stond met dezelfde
naam.
Natuur
Deze wandeling voert u langs al dit culturele erfgoed. Maar ook de
natuurliefhebber komt tijdens deze tocht volop aan zijn trekken. De oevers en
uiterwaarden van de Linge zijn een waar vogelparadijs. En wat te denken van het
natuurgebied de Koornwaard en de moerassen en rietvelden aan de Nieuwe
Zuiderlingedijk (beide van Staatsbosbeheer)? Stuk voor stuk pareltjes waar u
zeldzame vogels kunt tegenkomen, zoals de blauwborst, de rietgors en de
roerdomp. Als u heel vroeg bent, kunt u zelfs oog in oog komen te staan met een
ree. De Koornwaard is gesloten van 1/11 tot 1/3 voor de rust van de overwinterende
vogels. Een alternatieve route is aangegeven door middel van een stippellijn.

Leerdamglasstad.nl heeft met zorg dit document samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.
Leerdamglasstad.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor
welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Leerdamglasstad.nl verstrekte informatie.

