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:; ', Luisterooknaarr' 't., depodcastdiewe
op Eerde opnamen.Je vindt
hem op SoundCloud, Spotify
en in podcast-apps.
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Kruteel
Startpuntvan de route. De

buitenmuren en grachien zijn

hersteld, het voorplein kleu rt
weer dankzij het herstelde

bloemenmozaiek en het toren-
uurwerktikt na zestig jaarstilte

als vanouds.
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Ö.ninconceyak
Dit parkbosvak is in 201 6

opnieuw i ngericht volgens het

originele ontwerp uit 1 71 5,

gebaseerd op de vijfvan een

dobbelsteen. De kruislings
aangelegde zichtl ij nen bieden

steeds een andere doorkijk.

/Qococoyak
De slingerpaad jes waarover je

loopt, horen bij de rococostijl,
dat de strakke lijnen van de

Franse formele stijl loslaat.

6eh,"chf Leràz
Oude hoeves met luiken in

de kleuren van het landgoed

geven dit gehucht de sfeer va n

vroeger. Aan de achterkant

hebben de hoeves een onder-

schoeT: twee grote deuren

waardoor de boeren grote

karren naar binnen kunnen

rijden.
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Lerder es

Deze akker is in de loop der

eeuwen alleen naar hoger

komen te liggen door het aan-

brengen van mest om het land

vruchtbaarte houden. Op bio-

logische wijze worden granen

verbouwd.
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Éegge
In 201 3 is de Regge bij land-

goed Eerde'teruggelegd' i n

zijn oude bedding. De rivier

sl ingert weer en heeft een

bredere bedding. Goed voor

de natuur en de opvang van

water.
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t\oeye De Ae,^lenhorsf
Biologisch mel kveebed rijf
en zorgcentru m/ waa Tmee

Natuurmonumenten nauw

samenwerkt. Het is een prima

pauzeplek waar je streek-

producten als bier en ijs

kunt kopen.

beverï
Op de bank bij dit beekje is het

aangenaam pauzeren. Aan de

overkant van de Bevert ligt een

hooilandje dat's zomers volstaat

met bloemen. Verderop passeer

je de beek nog een keer.

l\eide
Een juweeltje, dit herstelde

heideveld met ven netjes. Op

enkele plekken zijn stukjes

heide met el kaa r verbonden

zodat adder, klokjesgentiaan en

andere heidebewoners ku nnen

overleven.
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lloeye De Socksen
Deze boerderij staat bij de

overgang van bos naar open

landschap met gras en heide.

De hoeve is nu een vakantiehuis.

Je kunt een verbl ijf boeken op

bu iten levenvakanties. nl.
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ftllernafieve eïayge
Hier kun je een alternatieve

route nemen.,f,É
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