
Vogelwandelroute
Wandeltocht door een deel van 

De Ravenswaarden,
de uiterwaarden van de IJssel bij Gorssel.  

(± 2 km) 

Beschrijving van het gebied 

De Ravenswaarden, een “Natura-2000 gebied”, ligt tussen Gorssel tot Eefde 
tussen de IJssel en de hoogwaterkering. Het is deels eigendom van Staatsbos-
beheer. 
Het is een prachtig uiterwaardengebied, met veel reliëf, door de invloed van het 
stromende rivierwater uitgeslepen en weggespoeld tijdens de jaarlijkse over-
stromingen. Deze stroomruggen behoren tot de best bewaard gebleven kron-
kelwaarden in ons land. Een kronkelwaard is een landschap dat zich bevindt 
binnen een (vroegere) meander van een rivier en dat een reliëfrijk landschap 
van stroomruggen en dalen te zien geeft. De sikkelvormige stroomruggen ho-
pen zich als zandduinen op in de binnenbocht van de rivier, terwijl aan de bui-
tenbocht erosie plaatsvindt. Zo ontstaan kronkelwaardbanken terwijl de rivier 
telkens verder naar buiten schuift. We vinden hier overwegend weilandpercelen 
die een waar vogelparadijs vormen waarbij de percelen worden omzoomd door 
meidoorn- en braamhagen. De meidoornhagen zijn gevlochten om vee tegen te 
houden en om honden en mensen uit het boerenland te weren. Ook voor die-
ren is een gevlochten heg een ideale omgeving om in te nestelen, bescherming 
te vinden of voedsel te zoeken.

Beginpunt 

De route start bij de parkeerplaats op de 
kruising van de Ravensweerdsweg en de 
Bruggeweerdsedijk. Je bereikt deze door 
op de Deventerweg in Gorssel rechtsaf te 
slaan op de Ravensweerdsweg rechtsaf 
te slaan en deze te vervolgen tot aan de 
Bruggeweerdsedijk.

Horeca

Restaurant ’t Elfuur aan de Deventerweg in Gorssel.



De wandeling (Kaart op achterzijde van deze brochure)

• Loop vanaf de P-plaats de Bruggeweerdsedijk op en volg deze met een 
scherpe bocht naar links.

• Vervolg deze weg (ongeveer 1 km) die voorbij de kruising met de Scho-
nekolksweg Kleiweg gaat heten.

• Loop de Kleiweg op tot je aan het zandgat komt (dit is ontstaan door de 
zandwinning voor de bouw in de jaren ‘60.). Kijk naar de boomnesten 
van de ooievaar vanuit punt 1.

• Loop rechtsaf, houd het water aan je linkerkant en volg het pad wat een 
haakse bocht naar links maakt en even verder een haakse bocht naar 
rechts. Het komt uit op de Schonekolksweg.

• Sla op de Bruggeweerdsedijk linksaf en loop terug naar de parkeerplaats.

Foto’s (met de klok mee): 
kneu; groenpootruiter; mannetje roodborsttapuit en gele kwikstaart)



Welke vogels zijn er te zien

• Je kan scholeksters en een paar kieviten zien. De hooilanden van 
Staatsbosbeheer worden laat gemaaid waardoor je er in voorjaar en 
zomer wel veel vlinders en insecten kan zien.

• In de winter zijn de Ravenswaarden een uitstekend foerageer- en 
rustgebied voor ganzen (vnl. grauwe en kolgans maar ook toendra-
rietgans).

• Ooievaars zal je hier zeer regelmatig aantreffen, zelfs in de winter 
(bijv. op de silo voor je bij de parkeerplaats bent). Nabij de Ravens-
waarden bevond zich het voormalig ooievaarsstation. Vanuit hier is de 
ooievaar teruggekeerd in het gebied. In een rij bomen aan de over-
zijde van de IJssel zitten meer dan 20 natuurlijke ooievaarsnesten (te 
zien vanaf punt 1).

Foto’s (met de klok mee):
grasmus; oeverloper; scholekster en ooievaar op nest met drie pullen






