
Wandelen door de 
Kruisbergse Bossen   

Op deze mooie plek willen we mensen dichterbij de na-
tuur, dichterbij de herkomst van eten én dichterbij elkaar
brengen. Kijk gerust vrijblijvend rond. 

In de winkel kun je duurzaam geproduceerde groenten, 
eieren, bloemen en diervriendelijk vlees van eigen land 
kopen. 
Met de oogst van ons land koken we ontbijt, lunch en 

diner voor thuis en picknicks voor onderweg. Altijd 
vantevoren reserveren.

Het land van de Stadsboerin ligt tegen de uitgestrekte
Kruisbergse Bossen. Een groot deel van deze bossen
behoort tot Landgoed Hagen, een afwisselend gebied met
naald- en loofbos, vennen, akkers en houtwallen. Aan de
andere kant van de bossen ligt natuurcamping Jena.

9 KM

Deze wandeling start bij Stadsboerin Doetinchem. Dit is een stadslandbouwproject 
op het terrein van voormalige gevangenis De Kruisberg met een moestuin, een 
boomgaard, een kas vol tomaten en pepers, een bloemenpluktuin, een vlindertuin 
en voedselbos en kippen en scharrelvarkens.



9 KM

1    Vanaf parkeerterrein bij Stadsboerin Doetinchem aan 
de Klootsemastraat 1, met gracht aan rechterhand 
richting Kruisbergseweg lopen en hier RA. De weg 
vervolgen met bocht mee naar links en op T-splitsing 
RA, blijft Kruisbergseweg. Na 100 mtr RD, Berglaan 
en volgende kruising RD, wordt 2e Loolaan.

2    Tweede zijpad na kasteel De Kelder RA (start volgen 
). Bij eerste T-splitsing linkerpad aanhouden. 

Volgende kruising derde pad LA. Bij T-splitsing met 
huisnr 4 RA (Vennenlaan). Bij splitsing met Groot 
Hagen (huisnr 6) RD, blijft Vennenlaan. Volgende 
zijpaden negeren en weg blijven vervolgen langs 
bordjes ‘eigen weg’. Weg blijven vervolgen en 
RD langs hek ‘Erve Schieven & Erve van Golden’. 
Zijwegen negeren en bij nr. 11 tussen twee paaltjes 
rechtdoor (einde ruiterpad). Volgende T-splitsing 
RD en kruising daarna RD. Bij de volgende kruispunt, 
waar de gele route rechts gaat RD (einde volgen ).

3    50 mtr daarna RA, pad tussen bosrand en akker. 
Zijpaden negeren en bij kruising verharde weg en 

bordje nr 348 RD. Je passeert nr 378/378A. Bij 
T-splitsing, einde pad RA (Rijksweg) en RD bij bordje 
‘Eigen weg’. Bij kruising RD, langs bordje ‘Opengesteld’.

4    Bij Camping Jena na receptiegebouw RA en links 
langs toiletgebouw, pad tussen veldje en bos. 
Eerste pad LA (langs hek). Hierna eerste pad RA 
en vervolgens eerste pad LA, kronkelig bospad. Dit 
pad blijven vervolgen (alle zijpaden negeren) tot 
duidelijke T-splitsing en hier RA. Na ± 450 mtr vierde 
pad RA (start volgen ). Eerstvolgende kruising RD.

5    Bij T-splitsing LA (einde volgen ) (Rozegaarder-
weg) en tweede pad RA. Zijpad van rechts negeren 
en pad vervolgen langs Het Grote Ven (start volgen 

). Bij T-splitsing LA en volgende T-splitsing RA. 
T-splitsing daarna weer LA en volgende T-splitsing 
RA, Rozegaarderweg (na 250 mtr einde volgen ). 
Weg uitlopen (alle zijpaden negeren) tot plaats-
naambord, hier LA, Hogenslagweg. Weg uitlopen tot 
kruising en RA Klootsemastraat. Einde wandeling na 
±300 mtr.

Stadsboerin Doetinchem
Klootsemastraat 1, 7009 CE Doetinchem
keuken@stadsboerindoetinchem.nl
www.stadsboerindoetinchem.nl

Camping Jena
Rozegaarderweg 7, 6999 DW Hummelo
info@camping-jena.nl
www.camping-jena.nl
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