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“Als je er eenmaal aan begint, blijft het trekken. 
Je hebt een doel en zoekt naar plekjes waar 

weinig mensen weet van hebben.” 
- Ron van Herk en Cindy Hoek, die al  
zo’n 1500 caches gevonden hebben – 

VOORWOORD 

Op ontdekkingtocht 
door de Capelse natuur 

Beste wandelaar, 

Hoe klinkt het om door middel van GPS op 
zoek te gaan naar nieuwe schatten, ter-
wijl je al wandelend de mooiste en meest 
bijzondere plekken van Capelle ontdekt? 
Houd je ervan om op de meest onmoge-
lijke plekken te speuren en ben je nieuws-
gierig genoeg om achter bomen, onder 
bruggetjes of zelfs onder water te zoeken 
naar interessante voorwerpen of een log-
boek? Dan is geocachen je op het lijf 
geschreven. In Capelle kunnen wande-
laars nu naar hartenlust geocache-routes 
lopen langs onze eigen natuurparels! 

Geocachen 
Wat is geocachen precies? Tijdens je wan-
deling gebruik je een GPS-ontvanger of 
telefoon. Hiermee kan je verstopplekken 
(caches) vinden. Zo’n cache zit meestal in 
een kleine, waterdichte doos. Uiteraard 
mag je deze doos open maken. Als bewijs 
dat je de cache gevonden hebt, kun je er 
je naam achterlaten. Het geocachen geeft 
op deze manier een interactieve dimensie 
aan een fijne wandeling langs de Capelse 
natuurparels, waarover we je straks meer 
vertellen. Ook leggen we precies uit hoe 
geocachen werkt. 

Capelse natuurparels 
In Capelle aan den IJssel is er aan natuur-
parels geen gebrek. Kleine gebieden met 
bijzondere planten en dieren zijn er volop. 
Deze zijn kenmerkend voor een gebied of 
streek. De flora en fauna in zo’n natuur-
parel hebben zich in de loop der tijd aan-
gepast aan het lokale klimaat. 

Capelle heeft daardoor veel knotwilgen, 
een poeltje met amfibieën en een fraai, 
door orchideeën bekleed grasland. 

Bedankt! 
In 2016 riepen we via de Capelse Courant 
fanatieke en nieuwsgierige wandelaars op 
zelf geocache-routes uit te zetten. Daar 
werd door geocachers Fabian Knetemann, 
Etienne Boon, Ron van Herk en Cindy 
Hoek enthousiast op gereageerd. De 
meeste caches die je in Capelle kunt ont-
dekken, zijn door Fabian en Etienne ver-
stopt. Daar zijn we heel erg blij mee. 
Verderop in dit handige boekje, lees je hun 
ervaringen over het geocachen. 

Ik wens je veel plezier met de zoektocht 
naar de caches en met het ontdekken van 
onze prachtige natuurparels. 

Hartelijke groet, 

Wethouder Marc Wilson 

Wist je dat… 
Capelle maar liefst zeventien streekeigen 
natuurparels heeft? Naast het Slotpark en 
het Wegelingpark, vind je er als je goed 
zoekt nog veel meer. 
De elzenhakhouteilandjes aan het Fjorden-
pad in de Noorse buurt in Oostgaarde is 
een natuurparel. Hier tref je veel soorten 
broedvogels en bijzondere planten. 
We laten je graag met onze natuurparels 
kennis maken! 
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Hoe werkt geocachen? 
Voordat je, al dan niet samen met anderen, 
aan je zoektocht naar caches begint, is het 
handig te weten hoe het geocachen werkt. 
In de caches vind je een of meerdere voor-
werpen, zogeheten goodies en trackables, 
en een logboek. Deze ‘schatten’ vallen niet 
altijd op: soms zijn ze zo klein als een fiets-
ventieltje, soms vind je een oud munitie-
kistje of een fotorolletje. De voorwerpen die 
je in geocaches vindt, kun je ruilen en/of 
meenemen. Trackables kun je in een 
andere geocache weer achterlaten. Zo kom 
jij, en de wandelaars na jou, telkens andere 
voorwerpen tegen. In het logboekje noteer 
je jouw naam en de datum waarop je de 
cache hebt gevonden. Dit dient als bewijs. 
Nadat je deze gegevens hebt genoteerd, 
stop je het logboekje terug in de cache voor 
de volgende vinder. Via www.geocaching. 
com is het mogelijk je te registreren als 
geocacher. Daar kun je aangeven dat je een 
bepaalde cache gevonden hebt. Denk er 
vooral aan dat je de cache precies op 
dezelfde plek teruglegt, zodat andere 
schatzoekers het via GPS kunnen traceren. 
Vertel dus aan niemand waar de cache ligt. 
Zie het als een sport om anderen te moti-
veren. Het enige wat je moet doen is de 
coördinaten invullen en je bent klaar voor 
vertrek! 

Horeca 
Het is wel zo lekker om tijdens of na een 
mooie geocache-wandeling ergens wat te 
eten of te drinken. In en rondom de Capelse 
natuurparels vind je tal van restaurants, 
(eet)café’s en andere horecagelegenheden. 
We zetten ze graag voor je op een rij. 

Wist je dat… 
Er in Nederland jaarlijks meer dan 10.000 
nieuwe caches online worden geplaatst? 
Er zijn momenteel bijna 37.000 geocaches 
in het land te vinden. Mocht je buiten de 
landgrenzen willen geocachen, loop je er 
zomaar nog zes miljoen (!) tegen het lijf. 
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Don Pizza (Kanaalweg 23) 
Don Pizza aan de Capelse Kanaalweg heeft 
een grote variëteit aan pizza’s, pasta’s en 
andere bijpassende gerechten en hapjes op 
het menu staan. Ook bezorgt Don Pizza en 
is afhalen bij hen mogelijk. 

Grandcafé Schenkel (Kanaalweg 75B) 
Met een mooi terras aan de Capelse 
Ringvaart is het goed toeven bij Grandcafé 
Schenkel. Het motto ‘Eten, Drinken & 
Gezelligheid in Capelle aan den IJssel’ dekt 
de lading van het Grandcafé, dat met dag-
verse producten werkt, zeker. 

Slagenlandschap e.o. 
De Roode Leeuw (‘s-Gravenweg 379) 
Restaurant De Roode Leeuw huisvest in 
een herberg uit 1735. Na een brand in 2001, 
waar alleen de voorgevel gespaard werd, is 
de herberg volledig opgeknapt en zoveel 
mogelijk in oude stijl teruggebouwd. 
Binnen is het sfeervol en ook het terras is 
een populaire plek voor een mooi diner. 

Tante Toos (’s-Gravenweg 178) 
Op de voormalige locatie van restaurant De 
Dorsvlegel, vind je Tante Toos. Een laag-
drempelige eetgelegenheid waar zowel 
gezinnetjes als stellen kunnen eten. Het 
restaurant werkt met producten uit de 
omgeving. Tante Toos heeft een terras en 
een speelterrein.     

Fjordenpad e.o. 
Rasa Sayang (Springersdiep 3) 
Wie zin heeft in de Indonesische keuken, 
moet bij Rasa Sayang in winkelcentrum De 
Terp zijn. Het restaurant biedt dagelijks een 
uitgebreid buffet en een à la carte menu. 
Vanzelfsprekend staan er veel traditionele 
Indonesische gerechten op de kaart. 
Afhalen is ook mogelijk. 

Phangan restaurant & take away 
(Hollandsch Diep 55a) 
Naast metrostation De Terp vind je het eer-

ste Thaise restaurant van Capelle aan den 
IJssel: Phangan. Naast afhalen en bezor-
gen, beschikt Phangan ook over een zitge-
deelte. Het restaurant biedt plaats aan ruim 
twintig personen. 

Irodion (Amsteldiep 21) 
Het Grieks specialiteitenrestaurant Irodion 
in winkelcentrum De Terp heeft een uitge-
breide Griekse kaart. Irodion heeft een 
cateringservice aan huis en zo’n beetje alle 
gerechten zijn bij de zaak aan het 
Amsteldiep af te halen. 

Capelle-West e.o. 
Golden Dragon (Doormanstraat 18) 
Aan de Doormanstraat kun je bij Golden 
Dragon terecht voor het afhalen van 
Chinese en Indonesische maaltijden. Ook 
brengt Golden Dragon je bestelling aan 
huis. Let op: de zaak heeft geen restaurant. 

Café De Vogelaar (Nijverheidstraat 132) 
Aan gezelligheid geen gebrek in het bruine 
café De Vogelaar aan de IJsseldijk. Met een 
terras aan het water, een origineel biljart, 
dartbanen en een ouderwetse toog is ver-
velen niet nodig. Tussen de middag serveert 
De Vogelaar heerlijke gerechten. Van een 
broodje kaas tot een malse biefstuk met 
patatjes. 

Hollandsche IJssel e.o. 
’t Hooghe Water (Groenedijk 48) 
Wie na een wandeling op zijn of haar wen-
ken wilt worden bediend, kan terecht bij 
restaurant ’t Hooghe Water aan de 
Groenedijk. Direct aan de oever nodigt de 
ambiance je uit. Groot terras, sfeervol en 
informeel. De chef-kok van ’t Hooghe Water 
werkt met de beste seizoensproducten en 
tovert deze om tot smaakvolle gerechten 
uit de Frans-Hollandse keuken. De bijpas-
sende wijnkaart maakt het diner compleet. 

OP ONTDEKKINGSTOCHT DOOR DE CAPELSE NATUUR 

Slotpark e.o. 
Restaurant Perceel (Dorpsstraat 3) 
Het gerenommeerde restaurant Perceel in 
het Oude Raadhuis is sinds de opening op 
10 juli 2010 een begrip in Capelle en 
omstreken. Het restaurant, dat anderhalf 
jaar na de opening een Michelinster 
bemachtigde, kweekt zelf eetbare bloemen 
en kruiden. De menukaart varieert per sei-
zoen en is samengesteld met veel respect 
voor Moeder Natuur. 

La Piazza (Slotplein 129) 
Het Italiaans-Griekse restaurant La Piazza 
aan het Slotplein neemt je tussen het 
cachen door mee naar de Méditerranée. De 
zaak serveert vanzelfsprekend pizza’s, 
pasta’s en veel Griekse schotels. Ook afha-
len en bezorgen is hier mogelijk. 

Schollebos e.o. 
Pannenkoek - Petit Restaurant 
Schollebos (Bermweg 133) 
Gelegen in de bosrijke omgeving van het 
Schollebos, nabij vele wandel- en 
fietsroutes, bevindt zich Pannenkoek - 
Petit Restaurant Schollebos. Pannenkoek-
liefhebbers komen hier uitstekend aan hun 
trekken, want er zijn meer dan 25 smaken 
te krijgen. Ook aan wie niet van pannenkoe-
ken houdt, wordt op de menukaart gedacht. 
Pannenkoek - Petit Restaurant Schollebos 
vind je naast avonturenspeelbos Ravottia. 

Chicken House (Kanaalweg 75A) 
Chicken House aan de Kanaalweg maakt 
tal van shoarma- en kipgerechten. Het is 
mogelijk er zelf een hapje te eten, maar 
bezorgen doen ze ook. 

Grillroom Tavor (Kanaalweg 2B) 
Een stukje terug aan dezelfde Kanaalweg, 
bevindt zich shoarma- en grillrestaurant 
Grillroom Tavor. Zoek een tafeltje in de zaak 
of plaats telefonisch je bestelling, zodat je 
het af kan halen. Tavor beschikt zelf niet 
over een bezorgservice. 

www.geocaching
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Heemtuin 

Oude laantje 

DIT ZIJN DE 
NATUURPARELS 

VAN CAPELLE  
AAN DEN IJSSEL 

Slotpark 

Vlindertuin 
(Schollebos) 

Beluchtingsvijver 
Olivier van Noortstraat 

Voormalig helofytenfilter Extra Natuurparels, 
niet opgenomen in dit boekje: 

1 

3 

2 

4 

5 

Paddenpoel Wegelingpark Beluchtingsvijver 
(Schollebos) (Slagenlandschap) Bloemenbuurt 

IJsvogelbroedoever Oeverlandjes Fjordenpad Oevers Hollandsche IJssel (Schollebos) 

1. Vijver Lijsterpark 
2. Peilgebied Molenbuurt 
3. Schraal grasland Schenkel 
4. Watergang Klaas Klinkertweg 
5. Park Torenhof (Couwenhoekseweg) 
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1. Slotpark 
Het Slotpark is dankzij zijn eeuwenlange 
geschiedenis een échte natuurparel in de 
gemeente. Ooit stond hier een slot en anno 
nu is er veel flora en fauna te vinden. 
De historie van dit oude kasteelterrein gaat 
terug tot omstreeks 1275. Het park bevindt 
zich tussen de Slotlaan en de 
Raadhuisstraat en is in 2016 opnieuw inge-
richt. Het voormalige Sloteiland en het 
park zelf zijn nu populaire locaties om te 
recreëren en van de omgeving te genieten. 
In de loop der tijd zijn op deze plek veel 
bouwwerken opgetrokken en gesloopt. 

“Hier is een mooie cache te 
vinden. Als je hier loopt, 
bevindt je je ineens op 
de oude fundering
van het kasteel. 
Jarenlang ben ik 
gewoon langs 
gereden, maar 
dankzij het
geocachen kom je 
letterlijk en figuurlijk 
dichterbij.” 
- Cindy Hoek -

Op een speciaal bord en via de markerin-
gen op de grond kun je zien waar vroeger 
het slot stond en waar de eerste en tweede 
slotgracht lag. Houten vlonders laten zien 

wat de contouren van de torens en 
het voormalige slot waren. 

Het schuine vlak met de aarde-
wal en de beschoeiing (de 
beschermende rand langs de 
oever) rond het eiland ver-
wijst naar de buitencontour 

van het slot. Het grondplan 
van de twee kastelen op het 

eiland hebben we met basaltste-
nen zichtbaar gemaakt. De bloembol-

len verwijzen naar de voormalige kreek, die 
over het eiland liep. Op de plek waar het 
trekvlot is gemaakt, vond je vroeger de 
ophaalbrug van het kasteel. 

Qua natuur is er genoeg te vinden in 
het Slotpark. De vele kruidplan-

ten kunnen zo’n 1,5 meter hoog 
worden. Samen met bewoners 
zijn we nu bezig om de gron-

den te verschralen. Dit betekent 
dat er voedingsstoffen aan de 
bodem worden onttrokken, zodat 
grassen sneller kunnen groeien 

de ‘concurrentie’ met 
bloemplanten groter wordt. 
Laatstgenoemde planten zijn 
voor veel bijen, vlinders en 
andere insecten essentieel 
voor hun voortbestaan. De 
verschraling zorgt ervoor dat 
de biodiversiteit in het park 
beter herstelt. Ook maaien en 
het afruimen helpt daarbij. In 
het Slotpark vind je onder 

andere brandnetels, de Europese 
berenklauw, fluitenkruid, de brede wes-

en 

penorchis en daslook. 

voedsel. Om het voor de vleermuizen zo 
aangenaam mogelijk te maken, hebben we 
de lantaarnpalen bij het Sloteiland wegge-
haald. 

“Hier speelde ik als klein 
kind al tijdens mijn middel-
bare schooltijd. Erg interes-
sante plek, die er destijds nog 
in volle glorie in verboden 
toegang bij lag. Nu is dit
allemaal openbaar en ligt er 
ook een leuke geocache!” 
- Fabian Knetemann, die al bijna  

14000 caches gevonden heeft -

In de tijd dat wij begonnen met
Geocaching lag er een serie
langs Historische punten in
Capelle, wat was dit gebied
toen nog een wildernis. In de
jaren erna is dit gebied
prachtig ontwikkeld tot een
verrassend verborgen stukje
Capelle, zijn de contouren van
het vroegere Slot Capelle weer
te zien en... hebben wij die
Geocacheserie van toen 
overgenomen en vernieuwd! 
- Etienne Boon, momenteel meer dan 

7000 gevonden caches -

In en rond het Slotpark leven diverse 
dieren en planten. Zo komen er wel eens 
vossen langs in hun zoektocht naar voed-
sel en vliegen er Vlaamse gaaien, rood-
borstjes en mezen. Een bijzondere vogel in 
het Slotpark is de boomklever, een echte 
bosbewoner. In en nabij de waterpartijen 
vind je tiendoornige stekelbaarzen, water-
salamanders, bruine kikkers en padden. 
Enkele van de grotere bomen die in het 
Slotpark staan, met name wilgen met hol-
tes van spechten, zijn ideale ‘woningen’ 
voor vleermuizen. In deze natuurparel gaan 
gewone dwergvleermuizen en ruige dwerg-
vleermuizen gebroederlijk op zoek naar 
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2. Schollebos 
Het Schollebos is hét stadspark van Capelle 
aan den IJssel. Naast dat er regelmatig iets 
te doen is in het bos, is er voor de natuur-
liefhebber meer dan genoeg te vinden. 
De ijsvogel is een bijzondere bosbewoner 
en ook verschillende soorten padden leven 
er graag. In het Schollebos zijn meerdere 
natuurpareltjes te vinden: de vlindertuin, 
de paddenpoel en de ijsvogelbroedoever. 

Daarover vertellen we 

Naast de aanwe-
zigheid van veel 
soorten groen, is 
het Schollebos 

het leefgebied 
van veel vogel-

soorten, kleinere 
zoogdieren en de zeld-

zame wijngaardslak. Door het park stroomt 
de Nieuwerkerkse Tocht, waar natuur-
vriendelijke oevers zijn aangelegd. Dit zijn 
oevers met een geleidelijke overgang van 

hieronder meer. 

water naar land, die planten en dieren alle 
ruimte geven voor een rijk en gevarieerde 
omgeving. Langs het water is het heerlijk 
wandelen, fietsen en varen. De natuur-
vriendelijke oevers vormen een aantrek-
kelijke en beschutte leefomgeving voor 
insecten, kikkers, padden en vissen. De 
oever- en waterplanten lenen zich uitste-
kend voor schuilplek, het veilig opgroeien 
van soorten, maar ook voor het vinden van 
voedsel. De rietzanger en de karekiet voe-
len zich hier eveneens goed thuis. 

Op de Nieuwerkerkse Tocht is de 
Kaderrichtlijn Water (KRW) van toepassing. 
Dit is een Europese richtlijn, die bepaalt dat 
de wateren een goed leefgebied vormen 
voor de planten en dieren die er thuisho-
ren. Dit gebeurt door leefgebieden te her-
stellen, vissen ruim baan te geven en het 
water schoon en gezond te houden. 

De vlindertuin 
Aan de rand van het Schollebos vind je een 
prachtige vlindertuin. De tuin heeft een 
bloemrijke beplanting, waardoor er behalve 
vlinders ook veel vogels te spotten zijn. 
Er staat ook een insectenhotel. Dit is een 
open kast, die is opgebouwd uit holle 
rietstengels zoals bamboe, die 
bedoeld is om de biodiversiteit 
in de vlindertuin te stimule-
ren. Het insectenhotel biedt 
allerlei insecten zoals bijen, 
wespen, vliegen, vlinders en 
lieveheersbeestjes een veilige 
plaats om te overwinteren. 
Daarnaast heeft het insecten-
hotel een grote educatieve waarde: 
kinderen kunnen de insecten via een 
glazen wand observeren, hun eventuele 
angst overwinnen en leren hoe nuttig de 
verschillende soorten insecten zijn.  Er zijn 
in deze tuin veel verschillende bloemen- en 
plantensoorten te bewonderen, waaronder 
margrieten, vogelwikke, klein hoefblad, zil-
verblad, ooievaarsbek, hondsdraf en ere-

prijs. Ook vind je er de kaardenbol. Dit is 
een karakteristieke plant die anderhalve 
meter hoog kan worden. Naast de paarse 
bloemetjes heeft de plant ook heel aparte 
bolletjes met lange, stekelige haren. Als je 

goed zoekt, kun je hem misschien wel 
vinden! 

Zie je de heuvel in het midden 
van de vlindertuin? Een ideale 
plek voor padden en muisjes 
om zich te verstoppen. In het 
gebied zitten ook veel eet-

bare slakken. We raden je af 
om dat ook daadwerkelijk te 

doen, aangezien het gaat om 
beschermde soorten. 
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De paddenpoel 
In 2005 werd de eerste paddenpoel van 
Capelle aan den IJssel aangelegd. 
Deze poel is het werk van Stichting 
Natuurvrienden Capelle, die het Schollebos 
een natuurlijker karakter wil geven. 
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De padden hebben een specifieke 
leefomgeving nodig om hun 
eitjes te kunnen leggen. Het 
water moet bijvoorbeeld een 
stuk ondieper zijn dan op 
andere plaatsen in het 
Schollebos. Inmiddels zijn er 
door het hele bos plekken te 
vinden waar de padden eitjes leg-
gen, maar de eerste paddenpoel staat 
nog altijd aangegeven met een bordje. 
Behalve padden zitten er ook groene en 
bruine kikkers in de poel. Kom je er in het 
voorjaar? Dan staat het gebied rondom de 
paddenpoel vol met krokussen. 
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IJsvogelbroedoever 
De ijsvogel is een kleine vogel met een 
korte staart en pootjes, een korte nek, 
afgeronde vleugels en een lange, dolkvor-
mige snavel die geschikt is om vissen mee 
te vangen en vast te houden. Als je de ijs-
vogel bekijkt, zijn er een aantal dingen die 
direct opvallen. De borst van de ijsvogel is 
oranje tot roestbruin, de rug heeft een 
blauwe gloed met in het midden een haast 
fluorescerende streep. Aan dat laatste 
heeft de ijsvogel de bijnaam ‘vliegende 
edelsteen’ te danken. 

Het is altijd de vraag hoeveel ijsvogels er in 
Nederland en in Capelle broeden. De win-
ter is daar mede verantwoordelijk voor, 
want hoe strenger de winter, hoe meer ijs-
vogels het niet overleven. Een goede 
waterkwaliteit en voldoende nest- 

sprake van een geleidelijke overgang van 
water naar land. Voor de ijsvogel is dit de 
ideale plek, omdat hun broedplek steil 
moet zijn om er een nestingang en -holte 
te graven. Het is belangrijk om vóór het 
broedseizoen een goede broedplek voor de 
vogels klaar te hebben. In het verleden is 
het wel eens gebeurd dat de broedplek niet 
op tijd gereed was waardoor dat mislukte. 

Daarnaast is het een vereiste dat de broed-
plek rustig en beschut is. Dit kan bijvoor-
beeld door een takkenril (op elkaar 
gestapelde takken) of omgetrokken boom. 
De ijsvogel houdt namelijk van absolute 
rust. Onrust kan het broedproces verstoren. 
Ze vliegen dan niet vaak genoeg uit om 
voedsel te zoeken voor hun kroost, 

waardoor deze kunnen sterven. 
en broedgelegenheden helpen De jonge ijsvogels worden uiteinde-
bij het voortbestaan van de lijk door hun ouders weggejaagd, 
ijsvogel in ons land. en gaan zelf naar hun eigen 

plek op zoek. 
Stichting Natuurvrienden 
Capelle heeft in het 
Schollebos een speciale 
plek gecreëerd waar de 
zeldzame ijsvogel kan broe-
den. Daar komt veel bij kijken. 
De ijsvogel broedt namelijk alleen 
op oevers die onbeschoeid zijn. Bij dit soort 
oevers, die vaak heel steil zijn, is geen 
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In het gebied rondom de broedoever leven Daarnaast vind je langs de oevers veel 
kuifeendjes en groeien prachtige waterle- kamgras. 
lies, dotterbloemen en kattenstaarten. 

Dit is in ons land zeer zeldzaam. Kamgras 
is blauwgrijs van kleur, met een platte aar 
in de vorm van een kam. Het komt vooral 
voor op voedselarme, natte gronden, over-
wegend in beekdalen en laagvenen. Als de 
grasplant in bloei staat, vormt het een 
prachtige zee van witte bloemetjes. 

“Het Schollebos is een 
prachtig gebied, ook om te 
geocachen. Je leert Capelle 
zo nog beter kennen.” 
- Ron van Herk -
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3. Slagenlandschap 
In het slagenlandschap is een aantal kleine 
natuurpareltjes te vinden, te weten de 
Heemtuin, het Wegelingpark en het Oude 
Laantje. Voor wandelaars en bewoners van 
en rond de ’s-Gravenweg is het een waar-
devol stukje Capelle. Weilanden, sloten en 
historische bebouwing maken het slagen-
landschap een bijzonder geheel. 
Kenmerkend zijn de lange, smalle perce-
len die met elzenheggen zijn omzoomd. 
De monumentale waarde van dit 
landschap willen we vanzelf-
sprekend graag behouden. 

Heemtuin 
De Heemtuin is een rustig en 
mooi plekje. Een groep 
natuurliefhebbers zet zich vrij-
willig in om de tuin te onderhou-
den, en dat is goed te zien. 
Bijzondere planten, insecten en padden-
stoelen komen je tegemoet. 

De inktviszwam is een van de meest bijzon-
dere paddenstoelen die in de Heemtuin 
groeit. Deze komt in Nederland nauwelijks 
voor. De maand september is het perfecte 
moment om deze zwam te komen bewon-
deren. En kom vooral een paar keer terug. 
Kleine balletjes verschijnen eerst boven de 
grond, niet veel later spatten ze open. 
Vervolgens verschijnt er een zwam in de 
vorm van een inktvis met rode tentakels. 
Dit natuurlijk schouwspel is absoluut de 
moeite waard te bekijken. 

Er zijn ook veel bijzondere bloemsoorten te 
vinden. De stinkende gouwe, de gele 
dovenetel, skimmia, varens, penningkruid, 
hondsdraf, daslook, ze staan er allemaal. 
Begint het al een beetje te duizelen? Dat 
geeft niks, want overal staan bordjes met 
de namen van de verschillende planten. 

Ook qua fauna is het goed toeven in de 
Heemtuin. Een paar vossen zijn de meest 
bijzondere bewoners van de tuin. Deze hou-
den we overigens wel goed in de gaten, 
want ze kunnen een gevaar vormen voor de 
andere dieren in de Heemtuin, zoals de 
koolmees, de bonte specht, bunzings en 
wezels. Verder kun je in de tuin ook over 
bijen van alles te weten komen. Er staat 

namelijk een bijenkast voor de kleinere 
bijensoorten. Een imker houdt deze 

kast bij en waakt over het wel-
zijn van de bijen. 

Hoewel het niet in de 
Heemtuin zelf is, wijzen we je 
graag nog even naar de ooie-

vaarspaal ter hoogte van de 
’s-Gravenweg 283. Deze is er in 

2014 neergezet. Het duurde wat 
jaren, maar in 2017 hebben ooievaars hier 

voor het eerst gebroed. Wil je ooievaars van 
wat dichterbij zien? Dan is april een goede 
maand eens te komen kijken. 

“Wat een mooie stukje
beheerd onaangeraakt
Capelle is dit zeg. Als je hier
woont, is dit een typisch
plekje waar je niet zomaar
kennis van hebt. Echt het 
bezoeken waard!” 
- Geocacher Fabian Knetemann -
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Oude Laantje 
Het Oude Laantje was ooit een kerkenpad 
dat van de ‘s-Gravenweg naar de 
Hollandsche IJssel liep. Vandaag de dag is 
het voormalige kerkenpad nog 

kerkpad. Het Oude Laantje is op 
Valentijnsdag 2018 omgedoopt tot lief-
deslaantje: een wandelpad met liefdeste-

gels van Capelse echtparen. 
steeds herkenbaar aan de zwart 

De karakteristieke zwarte elzen 

Capellenaren kunnen een tegel 

tiek uit. Soldaten werden er door 

elzen die er staan. Vroeger van het laantje kopen en er een 
gebruikten Capellenaren Het boodschap op laten zetten. 
Oude Laantje om naar de Capelse echtparen die hun 
kerk te gaan, maar het was 60-jarig huwelijk vieren, krij-
ook een populaire plek voor gen een liefdestegel van de 
geliefden om te wandelen. gemeente cadeau.  
Het pad ademt sowieso roman-

hun liefjes uitgezwaaid als ze met de 
trein vertrokken en er doen zelfs verhalen 
de ronde dat Capellenaren elkaar op deze 
laan ten huwelijk vroegen. 

Het Oude Laantje was ooit 
een onverhard weggetje 
dat begon bij het voorma-
lige kasteel en is momen-
teel een traditioneel 

die je langs dit pad ziet, hebben 
wortels die sterk in de grond grijpen en de 
bomen tegen de harde wind beschermen. 
Van oudsher werden de elzen om de paar 
jaar gebroekt (tot op de grond toe 

afgezaagd), wat een opener en 
lichter beeld gaf. 

Het terrein naast het Oude 
Laantje is ingericht met 
een grote variatie aan 
beplanting die kenmer-
kend is voor het Capelse 

landschap en interes-
sant voor vlinders, 

bijen en andere 
insecten. 
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kleine Capellenaren is 
gedacht: op diverse dro-
gere plekken zijn hut-
ten gebouwd waar 
het uitstekend 
ravotten is. 
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Wegelingpark 
Een halve eeuw geleden werd De grote rozenstruiken in het 
het Wegelingpark aangelegd. park zijn in juni en juli ook 
Inmiddels is het park een zeker een bezoekje waard. 
moerasachtig gebied waar Als de struiken dan helemaal 
veel padden en kikkers leven. in bloei staan, weet je niet wat 
We laten het Wegelingpark je ruikt. 
zoveel mogelijk met rust. 
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Daardoor krijgen orchideeën, die 
bloeien in juli en augustus, de kans om 
op een natuurlijke manier groot te worden. 
Zo nu en dan valt er een boom om of over-
lijdt er een. Deze halen we bewust niet weg, 
want op de boomstammen kunnen veel bij-
zondere paddenstoelen groeien. Dankzij de 
beperkte bemoeienis van de mens, is ook 
het moerasbos ontstaan. 

Dat het park met rust gelaten wordt, wil 
natuurlijk niet zeggen dat het verboden ter-
rein is. Integendeel. Het Wegelingpark 
beschikt over een mooi wandelpad waar 
veel viervoeters en hun baasjes gebruik van 
maken. Ondanks de moerasachtige omge-
ving, zorgen de houtsnippers ervoor dat je 
toch droge voeten houdt. Ook aan 

In het park zijn uiteraard ook veel 
dieren te vinden. Zo geven goudkleurige 

kooikarpers diverse sloten in het park een 
bijzonder aangezicht. In een grote treur-
wilg, die nooit is geknot, vind je een reiger-
kolonie. De reiger is een koloniebroeder en 
de vogels zijn er in het broedseizoen dan 
ook vaak in grote getale te bewonderen. Om 
de wilg te behouden, zou deze eigenlijk 
geknot moeten worden. Door de aanwezig-
heid van de reigers laten we de boom, 
zolang hij geen gevaar vormt voor bewo-
ners en wandelaars, voorlopig met rust. 

Naast de reiger komen er nog veel meer 
vogelsoorten voor in het park. De holletjes 
die in sommige bomen te zien zijn, worden 
gebruikt door onder andere groene en 
bonte spechten, koolmeesjes en spreeu-
wen. Ook heggenmussen, zwartkoppen, 
diverse andere mezensoorten, houtduiven, 
tjiftjaffen en meerkoeten komen in het park 
voor. Een aantal jaar geleden broedde er in 
het park zelfs een sperwerpaartje. 

“Net als het ‘Oude Laantje’ is
dit zo’n oud stukje Capelle
waar ik in al die jaren nooit
weet van heb gehad. Een
ontzettend mooi stuk park,
waar je even tot alle rust kunt
komen. Dit park valt bijna niet
op tussen alle drukte van
Capelle en dat maakt dit park
ook zo mooi.” 
- Fabian Knetemann -
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4. Oeverlandjes Fjordenpad 
In de Noorse buurt in de wijk Oostgaarde 
liggen enkele oeverlandjes en elzenhak-
houteilandjes. In dit gebied werd vroeger 
veen afgegraven zodat er turf van kon wor-
den gemaakt. De turf werd op de eilandjes, 
die je nog goed kunt zien, te drogen gelegd. 

De eilandjes zijn aan 
beide kanten van de 

oever te vinden. 

Op de eilandjes 
hebben we elzen 
geplant, die om 

de zoveel jaar 
gebroekt (afge-

zaagd) worden. Bij het 
broeken van de elzen wor-

den de bomen tot een centimeter of 80 
boven de grond afgezaagd. Op een 
gebroekte els groeien vervolgens weer 
nieuwe takken. Eens in de zoveel jaar moe-
ten ook die takken weer kort gezet worden. 
Door de elzen te broeken, worden de stam-
men aan de onderkant steeds dikker, waar-

door de wortels de eilandjes als het ware 
vasthouden. Als de elzen te groot worden, 
kunnen ze bij hevige wind het eiland omver 
trekken. Hierdoor kunnen er gaten in de 
eilandjes ontstaan en de eilandjes bescha-
digd raken, waardoor de structuur en het 
karakter van het gebied kan verdwijnen. 

Doordat in elzen 
veel zaadproppen 
(zogenaamde elzen-
propjes) zitten, komen er 
op de eilandjes nu veel 
vogeltjes voor die op deze 
zaden afkomen. Ook vind je 
tijdens een wandeling veel ver-
schillende broedvogels. Zo vind je 
in het broedseizoen bijvoorbeeld de kare-
kiet. Dit zangvogeltje bouwt zijn nest graag 
stevig in het riet. Inmiddels vormen de 
oeverlandjes dus een mooi broedgebied. 
Tussen de elzen staat op sommige plekken 
ook een wilg of meidoorn. Verder groeit er 
onder meer groot hoefblad, daslook, gele 
dovenetel en fluitenkruid. 

“De natuurparels hier maken
echt een verhaal van je
wandeling. De caches die door
leggers zijn geplaatst, nemen
je mee. Ze vertellen iets aan
je wat je nog niet wist of nooit
bij stil staat.” 
- Ron van Herk -
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5. Beluchtingsvijver en voormalig den genoemd. Rondom de vijver staan 
helofytenfilter Capelle-West mooie wilgen en tussendoor groeien plant-

jes, waardoor de beluchtingsvijver een 
natuurlijke uitstraling heeft. Ook in het 
water zelf groeien de nodige planten, zoals 
dotterplanten en waterlelies. 

Beluchtingsvijver Olivier van 
Noortstraat 
Aan de Olivier van Noortstraat 
in de wijk Capelle-West vind 
je een fraaie vijver waar veel 
dieren op af komen. Door de 
ligging, direct naast de buurt-
kinderboerderij, is deze plek 
ideaal om met kinderen op pad te 
gaan. De gans is een graag geziene 
gast van de beluchtingsvijver, zeker rond de 
maand maart (broedtijd). In en rond de vij-
ver vind je ook genoeg aalscholvers en vis-
diefjes. Bij veel neerslag wordt de vijver als 
overstort gebruikt. Het overtollige regen-
water wordt hierin geloosd, zodat de riolen 
ontlast worden. Het voordeel is dat deze 
manier van overstorten geen nadelige 
gevolgen heeft voor het groene karakter van 
de vijver. Deze mag dus met recht een 
groene natuurparel midden in de wijk wor-
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Voormalig helofytenfilter 
Als je even verderop, ter hoogte van de 
Sibeliusweg bent, stop dan zeker even bij 
het voormalige helofytenfilter. Deze is 
namelijk omgetoverd tot een prachtig en 
uitnodigend speel- en natuurgebied. 
Kinderen van alle leeftijden kunnen er naar 
hartenlust spelen. Met kleine bootjes kun-
nen zij het ondiepe water oversteken. Ook 
is er een wandelpad gemaakt van boom-
stammen en zijn er klimbomen geplaatst. 
Ook kunnen zij met schepnetjes naar kik-
kervisjes zoeken en is er een voetbal- en 
speelveld, inclusief tribune. 

Maar ook voor een goede wan-
deling, inclusief geocaching, 
is het voormalige helofyten-
filter uitermate geschikt. We 
hebben er namelijk veel 
natuur teruggebracht. Het 
gebied is ingezaaid met wilde 
plantjes, er zijn eilandjes gemaakt 
waar onder andere meerkoeten en nijl-
ganzen graag komen en met de afgegra-
ven grond uit het gebied hebben we 
hoogteverschillen aangebracht. Langs de 
waterkant vind je eveneens kleine wilgjes. 

Het helofytenfilter diende als waterzuive-
ring. Met behulp van bacteriën en planten 
werd het water op een natuurlijke manier 
gezuiverd. Momenteel is de waterkwaliteit 
in Capelle aan den IJssel van zodanige 
kwaliteit dat filteren niet meer nodig is. 
Deze filters worden daarom al lange tijd 
niet meer gebruikt. 
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6. Beluchtingsvijver Bloemenbuurt 
In de Bloemenbuurt vind je eveneens een 
beluchtingsvijver, namelijk tussen de 
Narcisstraat, de Goudenregenstraat, de 
Wilgenhoek, het Molenpad en het 
Jasmijnpad. Ook deze vijver wordt bij veel 
neerslag gebruikt als overstort om de rio-
len te ontlasten. Dit heeft het water de bij-
naam ‘stinkvijver’ opgeleverd. 

Vroeger kwam er 
regelmatig een 

kleine reiger-
kolonie ver-
toeven op het 
a a n g e le g d e  
eiland in de vij-

ver. Maar tegen-
woordig zijn ze 

vooral te vinden voor 
de flat aan de Wilgenhoek. Kijk dan vooral 
omhoog. Reigers zitten graag 
hoog in de boom, tenmin-
ste als ze niet aan het 
azen zijn. Wie reigers 
wil zien broeden, moet 
er vroeg bij zijn. Al in 
januari beginnen ze met 
het bouwen van een 
nest en in het vroege 
voorjaar zijn de eerste 
jongen al te spotten. 

Meerkoeten, grauwe 
ganzen en brandganzen 
hebben de plek van de rei-
gers overgenomen in de 
beluchtingsvijver. Omdat er 
zoveel ganzen leven, zorgen 
we er wel voor dat het 
aantal beperkt blijft. 
Een deel van de eieren 
bestrijken we met olie. 
Het is een diervriende-
lijke manier om ervoor 
te zorgen dat niet alle 
eitjes uitkomen. De olie is 
uiteraard puur plantaardig. 

Ook zijn er veel aalscholvers te 
vinden in en rond de vijver in de 
Bloemenbuurt. Dit is mede te 
danken aan het voedselrijke 
water, waardoor er veel vis - en 

dus eten - rondzwemt. De aalscholver 
werkt niet alleen: je vindt ze vaak in een 
groepje van drie tot vijf vogels. Ook fervente 
vissers komen hier graag. Eens per jaar 
wordt hier zelfs een viswedstrijd gehouden. 
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7. Oevers Hollandsche IJssel 
De laatste locatie om natuurparels te ont-
dekken, is zeker niet de minste. Langs de 
oevers van de Hollandsche IJssel waren tot 
in de twintigste eeuw steenbakkerijen te 
vinden. Eeuwenlang werden hier gele ijs-

selsteentjes gebakken. Deze werden 
gebruikt bij de bouw van boerderijen, woon-
huizen en molens. Rivierklei diende als 
grondstof, aangezien deze dankzij het getij 
(eb en vloed) aan de oevers werd afgezet. 
De buitendijkse stroken grond die zijn uit-
gespaard bij het afgraven van de klei, 

rikken genaamd, zijn 
hierdoor ontstaan. 

Men liet op de 
perceelgrens een 
strook van drie tot 
vier meter breed 
staan. Die strook 
was bedoeld als erfaf-
scheiding en als bedding voor 
de afzet van verse klei. De meeste zellin-
gen - een landje tussen twee rikken - zijn 
inmiddels gedempt en bebouwd met 
woningen en bedrijfspanden. Ter hoogte 
van Hitland in de Capelse wijk Oostgaarde 
is nog wel een zelling te vinden. De ‘Zelling 
achter Botter’, zoals de oorspronkelijke 
zelling nu heet, is begroeid met riet en 
populair bij diverse (water)vogels. Op een 
aangelegde strekdam bij de Hollandsche 
IJssel is een drassig gebied ontstaan waar 
eveneens watervogels zijn te vinden. Deze 
dam loopt in een lijn met de oever en zorgt 
ervoor dat rivierslib tussen de dam en de 
oever ophoopt. Steltlopers, ganzen, meeu-
wen en lepelaars komen hier maar wat 
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graag. Het baardmannetje, de zwartkop en 
de karekiet vinden de Hollandsche IJssel 
minstens zo aantrekkelijk. Deze zangvo-
gels komen vooral op het oeverriet af. Aan 
de overkant van de Hollandsche IJssel, aan 
de Krimpense zijde, zijn zelfs bevers 
gespot. Deze waterdieren breiden zich snel 
uit. We hopen dat de bever dus snel de 
oversteek naar de Capelse kant maakt. 

De oevers van de Hollandsche IJssel zelf 
zijn aangeplant met wilgen. Vooral in het 
voorjaar, als de wilgenkatjes (de bloemen 
van de wilg) gaan bloeien, komen hier veel 
hommels en bijen op af. 

“Naast de IJssel heb je een
heel mooi stuk landschap,
waar je langs kunt rijden maar
de mooiste plekjes ontdek je
pas als je de auto uitstapt. Dit
landschap loopt van Capelle
tot aan Nieuwerkerk en 
verder door. 

Hier ligt een van mijn
geocaches, een
uitdagende: je
moet hierbij
letten op wanneer
het eb of vloed is. 
Je kunt zelf wel 
raden bij welk
van deze getijden
deze cache alleen 
te bezoeken is!” 

- Tip van Fabian Knetemann, 

die hier een cache heeft gelegd -
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