HERFSTWANDELING 2020, De andere kant van Eerde Info@eerdsebergen.nl tel: 0622609707
Open landschap om Eerde

ROUTE 2020

Op de leembodem van het Eerderwoud ontstond na de
middeleeuwen een lapjesdeken van percelen met
houtwallen, heggen en buurtschapjes. Een zogenaamd
Kamerlandschap. Nu agrarisch cultuurland overheerst
zijn bermen de wijkplaats voor wilde planten. Dit
landschap is gevormd vóór en dóór het agrarische
gebruik. Deze functie blijft belangrijk. Het aantal
soorten planten en dieren, is sterk afgenomen. Door
natuurlijk bermbeheer kunnen we dit herstellen.

Route: Natuur in berm en landschap.
Van Berghut rechtsaf Kerkepad op. Knotwilgen bieden
hier een rijke natuur, Insecten trekken vogels aan,
spreeuwen, mezen en boerenzwaluwen. Broedplaats
en schuilgelegenheid, voor vogels, muizen, marters,
bijen en vlinders. Einde, de Kuilen linksaf. Bij kapelletje
rechts aanhouden. Berm met bramenruigte en bomen.
Elzenbomen, oorspronkelijk boerengebruikshout, dat
vroeg veel insecten en zaad etende vogels aantrekt.
Willibrordusweg oversteken en weg vervolgen tot de
Abenhoef. Info NWEB. Hier linksaf tot rotonde. Voor
rotonde rechts de Eerdsebaan oversteken, rechtdoor
Den Dubbelen in. Door bermen veel te maaien komen
kruiden niet tot bloei en hou je alleen grassen over.
Deze weg volgen Den Dubbelen rechts in naar A50.
Onder A50 door naar natuurzone Schil en Punt. Een
nieuwe natte natuurstrook met extensief beheer en
schapen begrazing. Linksaf door klaphek pad of paar
meter verder pad tussen Biezenloop en A50 volgen tot
oversteekplaats Biezenloop. Hier is een vistrap
aangelegd. Info NWEB. Daarna pad langs Biezenloop
tot aan Duits lijntje. Hier linksaf rails volgen en onder
A50 door. Grootdonk oud buurtschap van Eerde. (Ca
1200) Bebouwing en buurtschap met groen,
(fruit)bomen stallen en vee geven vogels als kerkuil,
boerenzwaluw, huismus, maar ook egel, vleermuis en
veel anderen, voedsel schuil en nestgelegenheid.

Duitslijntje oversteken, naar De Horstjens, deze weg
rechts vervolgen tot de Eerdsebaan. Eerdsebaan via de
oversteekplaats veilig oversteken naar Zandvliet. De
bebouwde omgeving heeft meer natuurvariatie dan
agrarisch cultuurlandschap! Rechtdoor, bij Eerdse
molen rechtdoor Zandvliet volgen en bij Hof van
Brabant rechtdoor zandpad in. Hier komen we in
historisch natuur-cultuur landschap, door mensen
gevormde bossen en stuifduinen. Eerste pad links, dit
pad aanhouden tot aan Bergweg. Bergweg links schuin
oversteken naar bospad. Bospad bij splitsing linksaanhouden volgen. Hier zien we een open bloemrijke
weide, een paradijs voor muizen en torenvalken. Info
NWEB Dan pad links langs afrastering volgen.
Oversteken en pad door struweelhaag naar Berghut.
Struweelhaag met oa meidoorn en sleedoorn.

ROUTE anno 1920

Rechtsaf de Grootdonkweg volgen tot wandelknooppunt
nummer 25. Daar links zandweg in richting Hortsjens. Het
open landschap, richting Hoeves/Heertveldsche hoef
(Eerdeveld) is ons oudste cultuur landschap. (ca 800) Info
NWEB.

Mede mogelijk door:

Koffie bij de Berghut

