l. Exelse Molen
::,i(nËG:tfer. 1.9§O begon. molenaar

vrouw Hanna

Jan Scholten met zijn

il.l§èÀfeigatè reaa! -Vq91O e c oö p e rati e. D e coö p e rati e m aa d e g raa n vo o r
.,:'::lvge.yöèt Op de plekWaàr'lD.e'Exelse Molen' staat was eerst bos. De
I

*§Èp§tgii-fEtn:.t§ik-t§]an halve dagen als molenaar en halve dagen als ca
l.§É§ÈA§N'ata§ jigi$elidC,-yolledige vergunning rond en stopte Jan als
jasje. Halverwege de zestiger
:'i\:tOÈll.enaàr;tf e'1'b,ed1i;f$beiQe'aJsnel uit z'n

.}Jar.èn ttam zdOnrGèr.r:it sameímet echtgenote Riek de zaak over en sinds
.':' )002 staat kleinàcin Rikus met zijn vrouw Marian aan het roer. De naam
','':.:Dé Exelie Molerll vqrwilrt naar het feit datJan molenaar was.

2. Dorpsbos
l,::.,iU wandèlt.lttt:doqr een stuk bos dat begin jaren negentig is aangelegd
,.g1iij!e1s dq iuitvérlaiieling. Het is eigendom van de gemeente Lochem,
I '.'rnaaiyoidt
sinds,2005 önderhouden door een vrijwilligersgroep van
"-'.-";.

.
i...§;Ieu;1ké kolk,
,:,r'laài..§tö.
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Achter de afrastering ligt Leunks kolk, genoemd naar de íamilie Leunk
..!.1,.!i.e.'iVeïwerdàiop, inrde boerderij links voor u heeft gewoond. Het is
een stiltegebíed.
..:: .4. V.1.. lànceerbàsii
1';,11i RqCh§.ya1 de klinkerweg ziet u de íundering van een V-1 lanceerbat:,rij,i.E-èÀiV.1 is een'yiiegende bom die eruit ziet als een vliegtuig. Deze
'",,..§àÈden door de Duitser§'aan het eiÀd van WOll op diverse plaatsen in
deie regio aangelggd om Londen en Antwerpen r.e kunnen bombarde. ..ren,rHet was een "Vergeltungswaffe" (vandaar de V) om te proberen de
geQl.f ieerden alsÀog.op de knieën te krijgen. Deze hier in Exel is overigens

nooit gebruikt.
5. Sterrebos
Hei Sterrebos be§taat uit een verzameling van lanen die volgens een
bepaald patroon met elkaar verbonden zijn en op een centraal punt
bij elkaar komen. Wat dit Sterrebos zo bijzonder maakt is dat er een
tweede patroon overheen ligt bestaande uit een lanenstelsel dat telkens
de hoeken verbindt met het midden van de twee tegenover gelegen
zi.lden. Dit stuk bos is niet helemaal vierkant. De zijden zijn gemiddeld
350 meter. Waarom stukken bos in het verleden zo aangelegd werden
is niet helemaal duidelilk. Een reden kan zijn voor de jacht, maar het kan
ook als een statussymbool gezien worden.

ó. Kasteel Ampsen
ln 1379 wordt voor het eerst melding gemaakt van het bestaan
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Ampsen. Er waren twee havezaten Oud-Ampsen en Nieuw Ampsen.
Even verderop liggen nog steeds boerderijen met deze namen. Het hui'dige kasteel is veel later gebouwd, nl. in de eerste helft van de l7e eeuw
en wordt nog altijd bewoond door de nazaten van de familie Van Nagell,
zij het dat een deel ervan als kantoor in gebruik is. Het kasteel is niet
toegankelijk voor publiek.

7. Rudolphsbrug
ln 201 I heeft de huidige bewoner en eigenaar van kasteel Ampsen zijn
eigen brug gekregen. Zijn kinderen hebben hem deze geschonl<en t.g.v.
zijn 80e verjaardag. De brug is van gietijzer en vervaardigd in Engeland.

8. Heideveldjes
U wandelt langs twee heideveldjes die in de vorige eeuw zijn afgegraven.

Zo zaghet landschap in Ampsen er een paar honderd jaar geleden uit.
Het bos

is van later.

De route is tot stand gekomen ter gelegenheid
van het 2S-jarig lubileum in oktober 20 I I van
de Belangenvereniging Exel en Omstreken.
Reacties zijn welkom op www.beo-exel.nl
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naar links komt u op de klinkerweg (Oude
inks :eà'qrètèeri naar rechts een kl in kerpad Lochemseweg) uit. Hier rechtsaf. Rechts van
op tusseÀ hÈignummer I I en 13. Bocht naar de weg bevinden zich de restanten van de
rechts. Nèem,het paadje links, tussen 't Veld V-1 baan. Waar de klinkerweg een haakse
24 en de §eukenhaag, het Dorpsbos in. ln bocht naar rechts maakt, loopt u rechtdoor.
het bos linksaf. Daarna rechts, pad volgen. Voor wit hek rechts het Sterrebos in. Neem
2x'splitsing.linksaf. Voor de beek linksaf en de tweede van rechts (zie kaart). Voor ronde
langs de .beqk lopen. Waal de akker links op- vijver links. Na ca. B0 mtr. in het middelpunt
houdt en het bos begint weer linl<s het bos van het Sterrebos schuin links (zie kaart).
inlopen. Pad.slingert, bij de splitsing rechts. Aan het eind op halfuerharde weg rechtsaf,
Hoofdpad volgen, zijpaden negr:ren. Einde Bij kasteel Ampsen links (Allee) en eerste
pad op brede zandweg rechtsaf (Exelseweg). pad scherp links en vervolgens eerste pad
Aardappeldijk kruisen en eerste pad linksaf. scherp rechts. Rudolphsbrug over en metBij kruising rechtdoor, volgende splitsing links een links. Pad volgen tot op hoofdpad. Hier
aanhouden en pad volgen. Via scherpe bocht linksaf en meteen vóór bankje rechtsaf en
Komend , uit:de!.,Exelse Molen gaat
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zandweg ( Boermansd ij k). H ier in ksaf.. Eerste
kr:uising met bankje naar links. (Siberiëpad);
I

Meteen n?: bruggetie rechtsaf (Velddijk),
kruising overrsteken en op volgende kruising
linksaf. Kruising oversteken en pad maakt
bocht naar links. Weer twee keer op een
kruising van paden rechtdoor en op de der-

de kruising rechts (Siberiëpad), richting De
Exelse Molen. Voorbij bankje,links aàlhou,
den, pad volgenren zijpaQgn negereh- Aan
het eind kcmt u weer: in Exe|,,.gp de Exelse-

weg / Oucle Lochemseweg."De4e ov€rst€ken en rechts naar'uw àiÀdbestemrning dà
Exelse Mokrn.

