
Berkendonk en Oude Aa 
Een gevarieerde landschappelijke wandeling. 
Deels voert de route door het beekdal van de 
Oude Aa en Bakelse Aa, deels langs de 
Berkendonkplas en deels door een uitloper van 
het Bakelsbosch. De wandeling is het hele jaar 
goed te doen. In de winter kan de route door het 
beekdal modderig zijn. Maar dan vallen sporen 
van bever en dwergmuis meer op. 

De lengte van de route is circa 3 km. 
Je kan deze route ook offline wandelen met de 
app ‘IVN routes’. 
Het startpunt is tegenover Rijpelaal, Rijpelberg 5, 
Helmond. 

 

 

 

 

 

 



1  parkeren 

De parkeerplaatsen zijn van 'Rijpelaal'. Als de plekken al redelijk bezet zijn en je bent niet van plan na 
afloop van de wandeling er een kop koffie o.i.d. te drinken, probeer dan ergens in de berm je auto te 
parkeren. 

2  monumentale bomen 

Voor de boerderij staan drie monumentale bomen. De voorste is een linde. 
De volgende twee zijn tamme kastanjes. 
 
 
 
 
 
 

3  waterberging 

 In 2015 is de Bakelse Aa weer in zijn kronkelende 
loop gelegd. Daarbij zijn de oevers verlaagd. Beide 
maatregelen zorgen ervoor dat bij stevige regenval 
het water niet te snel wordt afgevoerd en 
opgevangen wordt in de verlaagde uiterwaarden. 
 
 
 

4  infobord vistrappen 

Dit bord informeert over de reconstructie van de Bakelse Aa en legt uit 
waarom de vistrappen zijn aangelegd. 
 
 
 
 
 
 

5  knotwilgen 

 Deze oude knotwilgen worden om de paar jaar 
weer geknot. Vroeger deden boeren dat om 
'geriefhout' te oogsten. Tegenwoordig doet het 
waterschap dat. Door regelmatige snoei wordt de 
karakteristiek vorm behouden en kan een knotwilg 
wel 100 jaar oud worden. 
 
 

 
 
 
 



6  vistrap 

Deze vistrappen hebben een hoogteverschil van circa 8 
cm. Dat is een hoogteverschil dat vissen, die 
stroomopwaarts zwemmen, kunnen overbruggen. Door 
meerdere van deze 'treden' achterelkaar te plaatsen kon 
de stuw, een voor vis onneembaar obstakel, verwijderd 
worden. 
 
 

7  samenkomst beken 

 Vanuit het oosten komt de 
Kaweise Loop, vanuit het zuiden 
de Oude Aa. Samengevoegd 
gaan ze verder als Bakelse Aa. 
 
 
 
 

8  beversporen 

 Overal langs de oevers van de beek en de 
Berkendonkplas kun je het werk van de bevers zien. 
Zelfs dikke wilgen worden op een kenmerkende 
manier geveld. Rondom de stam ligt een flinke hoop 
spaanders. Door de boom te vellen worden de 
takken in de kroon bereikbaar. Twijgen worden 
geheel opgegeten. De dikkere takken worden 
geschild. 

9  eikenbosje 

Rechts zie je een prachtige groep eiken op de helling naar de akker. Een 
sieraad in het landschap. 
 
 
 
 
 
 

10  bevereiland 

 Je staat hier bij een overstort. Als het water in de 
plas te hoog wordt, wordt het hier geloosd op de 
Oude Aa. Tegenover dit punt heb je zicht op het 
eilandje waar bevers hun burcht gebouwd hebben. 
Langs de rand zie je gevelde wilgen liggen en in de 
rietkragen zie je de openingen waarlangs ze komen 
en gaan. Als je de route vervolgt naar punt 11 heb je 
een ruim uitzicht over de plas en kun je aan de 

overkant de oeverzwaluwwand zien. Je kunt ook omkeren en de route vervolgen bij punt 12. 



11  oeverzwaluwen 

Vanaf dit punt heb je zicht op de betonnen oeverzwaluwwand die aan de 
overkant is aangelegd. De oeverzwaluw voedt zich met kleine insecten en 
broedt in zelfgegraven tunnels in rivieroevers. De betonnen wand met ronde 
gaten voorkomt dat deze steile wand afkalft of begroeid raakt. 
In 2020 heeft het KNNV 80 broedparen geteld. 
 
 
 

12  dwergmuis 

 De dwergmuis is de kleinste muis van Nederland, 
twee keer zo klein als een huismuis. Je zult hem niet 
tegenkomen maar in de winter kun je met wat 
moeite zijn bolvormige nest vinden in het riet of 
struikgewas. 
 
 
 

13  konijnenwand 

Deze steile wand, de overgang tussen beekdal en 
de hoger gelegen akker, is een ideale plek voor 
konijnen om hun holen te graven. Op sommige 
plekken lijkt de rand wel gatenkaas. 
 
 
 
 

14  poelen 

Bij de reconstructie van dit gebied in 2012 zijn op verschillende plekken 
poelen aangelegd voor amfibieën (kikkers, padden en salamanders). In het 
open water van de beek en de plas kunnen ze zich moeilijk voortplanten 
omdat daar veel eieren en larven opgegeten worden door vissen. 
 
 
 
 

15  eilandjes 

 Deze eilandjes en schiereilandjes geven dit deel van 
de plas een natuurlijk karakter. Het ondiepe water 
in de baaien en de oevervegetatie is ideaal voor 
vissen. Je ziet ook regelmatig een aalscholver zijn 
verenpak drogen in een boomtop. 
 
 
 



16  zandwinningsplas 

Je kijkt uit over het weidse water. Vanaf dit punt begint het recreatieve deel 
van de plas. In de winter verlaten, in de zomer vol met bad- en strandgasten. 
De plas ontstond eind jaren 80 uit een zandwinning in verband met 
bouwprojecten in de omgeving. Berkendonk heeft in 2012 zijn volle omvang 
met een wateroppervlakte van ca. 45 ha bereikt. 
 
 
 

17  zandduinen 

Dit kronkelende paadje loopt 
over zandduinen begroeid met 
eiken. In de laatste ijstijd die zo'n 
10.000 jaar geleden eindigde, 
had de wind vrij spel in het kale 
landschap. Toen zijn de 
zandduinen in het Brabantse 
landschap ontstaan.  

18  bosmuis 

Op de grond, onder de bomen, zou je zomaar een 
hoopje geel zand kunnen zien. Als of iemand er 
achteloos een emmer geel zand heeft neergegooid. 
Het duidt op het hol van een bosmuis. Deze muis 
graaft zijn hol bijzonder diep waardoor er zoveel 
zand uitgeworpen wordt. De bosmuis lijkt op de 
huismuis. Hij heeft grotere oren en een 
tweekleurige staart. 

19  doorkijkje 

Als je een stukje naar rechts loop heb je een wijds uitzicht over de akker. Op 
die plek heb je naar rechts goed zicht op de heuvel waar je hiervoor over 
gelopen hebt. 
 
 
 
 

20  goudhaantje 

Links van de weg, in de bosrand, staat een 
rij sparren. Als je goed luistert hoor je vaak 
het hoge piepen van de goudhaantjes, die 
uitsluitend foerageren op naaldbomen. Het 
goudhaantje is het kleinste vogeltje van 
Nederland. 
 
 

21  eindpunt 


