
Goor, Goorloop en Goorlooppark 

Een wandeling door het Goorlooppark, langs de dahliatuin, 
langs de oevers van de meanderende Goorloop, een om-
metje door het Groot Goor, door een knotwilgenlaantje en 
langs elzenbroekbosjes. Kortom, een wandeling door ver-
schillende landschapstypen. Maak kennis met het fraaie 
dooiermos en ontmoet een wijngaardslak. Tijdens de wan-
deling is het mogelijk om stukken over te slaan. Waar dat 
aan de orde is, wordt dat aangegeven. De route is in elk 
jaargetijde te lopen. In de winter kunnen sommige stukken 
van de route modderig zijn. 

Het startpunt van de route is parkeerplaats Wethouder van 
Deutekomplein 97 in Helmond. 
De lengte van de route is circa 3,5 km. 
Je kan deze route ook wandelen met de app ‘IVN routes’. 
De wandeling is samengesteld door IVN Helmond. 
 

 
 
 



1  reconstructie Goorloop 

Tientallen jaren was de Goorloop een rechtgetrok-
ken beek. Ten behoeve van de landbouw moest die 
het water in het voorjaar zo snel mogelijk kunnen 
afvoeren. In 2015 is de beek weer in zijn oude kron-
kelende loop gelegd. Daarbij zijn bij 5 wegen 
nieuwe bruggen over de beek gebouwd, zodat 
kleine dieren de oever langs de beek onder de brug 
kunnen volgen. Daarmee is de beek een ecolo-

gische verbinding door de stad geworden. 

2  dooiermos 

Op de stammen van deze populieren zie je gele 
vlekken. Bekijk ze eens van dichtbij, en verwonder 
je over de prachtige structuur. Het is een korstmos: 
groot dooiermos. Een korstmos is een 'dubbelwe-
zentje' bestaande uit een alg en een schimmel die 
niet zonder elkaar kunnen en elkaar voordeel bie-
den (symbiose). Ook de grijze, gele en oranje vlek-
ken die je kunt vinden op stoeptegels, muren en 

grafzerken zijn korstmossen. 

3  poel 

Bij de reconstructie van de beek 
in 2015 zijn meerdere poelen 
langs de beek gegraven. Amfi-
bieën (kikkers, padden, sala-
manders) kunnen zich in poelen 
met stilstaand water beter 
voortplanten dan in het stro-
mende water van een beek. 

4  moerascipres 

Aan de overkant van het gazon staan 2 sierlijke kegelvormige bomen: moe-
rascipressen. De moerascipres komt oorspronkelijk uit Florida. Vooral daar in 
de Everglades, waterrijk en zompig gebied, kunnen de bomen een hoogte 
van wel 45 meter bereiken en met karakteristieke luchtwortels. Die zien eruit 
als houten bulten rondom de stam. In Nederland vormt de boom zelden 
luchtwortels en als deze er al zijn worden ze vaak bij het maaien van het gras 
weggemaaid. In het voorjaar lopen ze frisgroen uit, in het najaar krijgen ze 
een prachtige vlammende herfstkleur. 

5  klimop 

Deze 3 groene zuilen zijn geknotte populieren die 
begroeid zijn met klimop. Voor insecten is klimop 
aantrekkelijk omdat de bloemtrossen in oktober en 
november bloeien als er weinig andere planten 
nectar geven. Voor vogels, vooral merels en duiven, 
is klimop belangrijk omdat de bessen aan het eind 
van de winter rijp zijn, als de bessen van veel an-
dere struiken op zijn. Je kunt hier de route afkorten 

met een doorsteek naar punt 10. De route wordt dan 600 meter korter. In zomer en najaar moet je 
de route naar punt 5 zeker vervolgen; dan staan de dahlia's in bloei. 



6  Dahliatuin 

Je staat hier bij de ingang van de dahliatuin. De 
route leidt rondom het complex. Tijdens de 
bloei van de dahlia's, juli tot november, is de 
tuin een kleurenfestijn.  
 
 
 
 

7  groot hoefblad 

Het pad is aan beide 
kanten omzoomd 
door groot hoefblad 
met zijn grote rabarberachtige bladeren. De plant 
bloeit in maart - april met paarse bloemtrossen. Het 
is een waardevolle insectenplant. 
 
 

8  purperschaaltje 

De jonge populieren links lijken grijze stammen te hebben. Maar dat grijs is 
de kleur van de korstmos die er op groeit: purperschaaltje. Ovale grijze vlek-
ken met allemaal zwarte puntjes. Als in een legpuzzel grijpen de vlekken in 
elkaar. Dit korstmos groeit vooral op gladde, goed belichte stammen van 
loofbomen. 
 
 
 

9  libellen 

In voorjaar en zomer, op 
zonnige dagen, zie je bij 
het water van de vennen 
en de beek volop libellen 
en juffers. Boven het wa-
ter jagen ze op kleinere 
insecten. Na de paring 
worden de eieren in het 

water gelegd waar de larven zich ontwikkelen. In het voorjaar klimt de larve langs een stengel om-
hoog en kruipt de libel uit de oude huid. De blauwe weidebeekjuffer zie je vooral boven de beek, 
minder bij de vennen. 

10  werkverkeer 

Meteen links van de brug zie je dat de oevers en bodem van de beek halfver-
hard zijn. Op deze plek kunnen zware onderhoudsmachines de beek overste-
ken. Naast de brug een informatiebord over dit park. 
 
 
 
 
 

 



11  'dode' arm 

Aan de overkant van 
deze kronkel in de 
beek ligt een 'dode' 
arm. Daar liep de 
beek vóór de recon-
structie. Dat deel is 
nog met een buis ver-
bonden met de 

stroom. Het stilstaande water in de dode arm is een geschikte plek voor diverse vissen om hun eieren 
af te zetten. 

12  mollen en kruiden 

In de winter zie je talrijke 
molshopen langs de oe-
ver van de beek. Omdat 
het bodemleven dan niet 
actief is, moeten mollen 
veel meer moeite doen 
om aan voedsel te ko-
men. Dan graven ze veel 

nieuwe gangen, waarbij de vrijgekomen aarde als molshopen opgeworpen wordt. In de zomer is de 
oever een kleurrijk pallet van wuivende grassen en bloeiende planten. Tussen het riet aan de oever 
van het ven groeit en bloeit de sierlijke egelskop. 

13  keerpunt of avontuur 

Als je verder gaat door de wei, gelieve rekening te 
houden met het verzoek van de boer. Ben je avon-
tuurlijk van aard, dan is het te overwegen over de 
draad te stappen en rechtsaf een alternatieve route 
naar punt 19 te volgen. Je moet aan het eind van de 
wei over een slootje springen. Dan is je route 350 
korter. Voor de geplande route keer om. 
 

14  beschermde slak 

De wijngaardslak staat vermeld op bijlage V van de Habitatrichtlijn. Daarmee 
is het commercieel verzamelen van deze soort verboden. De wijngaardslak 
leeft in biotopen waarin kalk en enige beschutting beschikbaar is. Tot voor 
kort werd alleen Zuid-Limburg gezien als natuurlijk leefgebied. Maar op een 
wandeling door dit gebied kun je hem ook tegenkomen, soms kruipt hij over 
het pad, soms zie je hem op een boomstam zitten. Dankzij het kwelwater in 
dit gebied is er voor deze slak voldoende kalk voor de opbouw van zijn huisje 
beschikbaar. 

15  weitjes 

Links liggen enkele smalle weilanden die begrensd 
worden door hoge elzensingels. Deze smalle perce-
len zijn een kenmerk van het traditionele kleinscha-
lige agrarische landschap. Wandel je hier op rustige 
momenten, 's ochtends vroeg of 's avonds tegen de 
schemer, dan kun je reeën zien grazen in de wei-
tjes. Op een aantal plekken langs dit pad heb je 
sfeervolle doorkijkjes naar de weitjes. 

 



16  elzenkatjes 

Rechts staat een els. De els voelt zich, net als de 
wilg, uitstekend thuis in drassige grond. Daarom is 
hij, met de knotwilg, de beeldbepalende boom 
langs de slootkanten. In de winter foerageert het 
sijsje, een wintergast, op de zaden in de elzenprop-
pen. In zachte winters bloeit de els al in januari. 
Voor mensen die last van hooikoorts hebben kan 
dat minder prettig zijn. Een persbericht van 8-FEB-

2020 - Door het aanhoudende zeer zachte weer begint het hoofdseizoen van de elzenpollen al zeer 
vroeg dit jaar. Tijdens droge dagen moet de komende twee weken rekening gehouden worden met 
hoge pollenconcentraties en hooikoortsklachten.  

17  Moe? Geen zin meer? 

Door rechtdoor te gaan en na 50 meter rechtsaf, sla je een groot deel van de 
route over. Je hebt dan een ommetje van zo'n 2 km gemaakt. Je mist dan een 
fraai stuk door het Groot Goor én 12 infopunten. Je vervolgt de route bij punt 31. 

18  wissels 

Op diverse plekken in het stru-
weel links van het pad kun je de 
platgetreden routes van reeën 
zien. Ze maken daar dagelijks 
gebruik van om van de ene naar 
de andere wei te gaan. In de 
vochtige modder kun je de 
prenten van het ree zien. 

19  tonderzwammen 

Kale stammen tekenen zich scherp af tegen de 
lucht. Zelfs van een afstand die je de 'hoedjes' te-
gen de stammen. Het zijn de vruchtlichamen van 
de echte tonderzwam. De zwamdraden woekeren 
door het hout en verteren het langzaam. In het 
voorjaar gebruiken de spechten de kale stammen 
wel als klankkast voor hun geroffel. 
 

20  inbraak 

Aan de stammen van de 
oude beuken hangen nest-
kasten. Spechten hebben er 
een handje van om in te 
breken door het gat ruimer 
te pikken. Dat kan voorko-
men worden door de vlieg-
opening te beschermen met 

een metalen plaatje. 
 
 
 
 
 
 
 



21  dood hout 

Op diverse plekken zie je in dit bosgedeelte van 
het Goor omgevallen of omgezaagde bomen. Som-
mige zijpaden worden versperd met dikke stam-
men om motorcrossers te ontmoedigen. Op an-
dere plaatsen dient het dode hout als voedsel voor 
zwammen en houtlarven. Grote kans dat je op een 
van deze stammen de echte tonderzwam ziet; een 
meerjarige houtzwam. 

22  beukenschrift 

Het is algemeen gebruik 
om letters te kerven in de 
schors van beuken. De 
meeste andere bomen 
hebben een te ruwe 
schors daarvoor. Vooral 
verliefde stellen gebruik-
ten de beuken om hun 

liefde bekend te maken aan de wereld. 
 

23  afkorting  

Door rechtdoor te gaan wordt de route afgekort met 850 meter. Je mist dan 3 infopunten. Je vervolgt 
de route bij punt 27. 

24  ringen of omzagen 

Als een boom weg moet zijn er 2 opties: omzagen 
of ringen. Omzagen is rigoureus; de boom is met-
een weg. Maar dat geeft de ruimte die wellicht ge-
wenst was. Door een boom te ringen, een ring van 
bast wordt verwijderd, sterft de boom in enkele ja-
ren af. Maar de dode boom biedt nog jaren onder-
dak en voedsel voor houtkevers en vogels. 
 

25  rabatten 

Links en rechts van het pad is de bodem zeker een meter lager. Het geeft aan 
dat dit pad ooit aangelegd is in moerassig gebied. De bomen, links eiken en 
rechts beuken, staan op 'rabatten'. Door afwateringsgreppels te graven 
maakte men verhoogde richels die met de bomen beplant werden. 
 
 
 
 

26  salomonszegel 

Rechts van het pad groeit op diverse 
plekken de sierlijke salomonszegel. Je 
vindt hem vooral algemeen voorkomt 
in loofbossen en aan slootkanten. Hij 
bloeit in mei-juni met een rij witte 
bloemetjes die onder de bladeren 
hangen van iedere bladsteel. In het 
najaar draagt hij zwarte bessen. 



27  beschut weitje 

Weer zo'n door singels en hagen omzoomd weitje. 
Het dichte struikgewas langs de randen is een ide-
aal biotoop voor veel zangvogels. Het idyllisch tafe-
reel wordt compleet als runderen er herkauwend 
liggen te rusten. In de bocht, 30 meter verder, heb-
ben kinderen klimplankjes tegen een eik gespijkerd. 
Dat zouden ze vaker moeten doen; spelen in de na-
tuur. 

28  korstmossen 

De stammen van de bo-
men rechts van het pad 
zijn begroeid met prach-
tige korstmossen, net als 
bij de populieren aan het 
begin van de wandeling. 
De grote gele vlekken zijn 
groot dooiermos. Daar-

naast groeit er purperschaaltje, grijze vlekken met zwarte stippen, en vin-
germos, grijze lobjes. Met de gratis app Obsidentify zijn de meeste snel op 
naam te brengen. 
 

29  fietspad 

De komende 200 meter zijn de minst natuurlijke van de hele route. Moet te doen zijn.  
 

30  knotwilgen 

Veel dieren hebben voordeel van 
knotwilgen. Vleermuizen kunnen in 
de holtes van knotbomen voorko-
men. Eenden, maar tegenwoordig 
ook nijlganzen, nestelen in de knot-
ten. In de knot groeien vaak ook al-
lerlei planten of struiken. De ecolo-
gische waarde van knotbomenrijen 

wordt vergroot doordat ze lijnvormige elementen vormen, in soms boomarme landschappen. Ze kun-
nen daardoor een belangrijke ecologische verbinding vormen. Deze wilgen worden eens in de 2 à 3 
jaar geknot. 

31  uitlaatpad 

Dit smalle pad is de verbinding tussen het voor ons liggende recreatieve deel 
van het park (picknickweides) en het natuurlijke deel achter ons. Het pad 
wordt veel gebruikt bij het uitlaten van de hond. Pas op de poep. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



32  vrouw en man 

Rechts van 
het pad 
staan meer-
dere wilgen 
in de strui-
kenrand. Tij-
dens de 
bloeitijd, 

maart - april, is duidelijk dat de boom 'tweehuizig' is; dat wil 
zeggen bomen met alleen vrouwelijke, groene, bloemen en bo-
men met alleen vrouwelijk, gele, bloemen. De katjes worden 
volop bezocht door insecten. 
 

33  weerschijnzwam 

Langs een 
slootje staat 
een rij elzen 
die geknot 
zijn. Door het 
knotten zijn 
de bomen ge-
voeliger ge-

worden voor schimmels. Op sommige groeit in het najaar de 
prachtige elzenweerschijnzwam. 
 
 

34 eindpunt 

Dit is het einde van de wandeling. We hopen dat u genoten hebt van de tocht. Bent u tijdens de tocht 
een wijziging tegen gekomen? Laat het ons weten via 
wandelen.ivn.helmond@gmail.com. 
 
Kijk voor al onze activiteiten regelmatig op www.ivn.nl/afdeling/helmond daar vindt u mooie wan-
delingen die begeleid worden door onze natuurgidsen 
 


