
Natuurweetje IVN Bergeijk-Eersel     Eyckelbergh-Hint  3 juni 2022 

Natuurweetje: Bomenwandeling Bergeijk 
De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo vaak 
iets bijzonders te zien. Maar... je moet er oog voor hebben. IVN Bergeijk-Eersel 

helpt de lezers om meer te zien, te horen en te beleven.  
Deze week natuur dichtbij huis....Bomenwandeling Bergeijk  

(door Anny van Kessel) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Foto: In het bomenboekje vindt u een plattegrond en leest u veel wetenswaardigheden over 
de bomen waarlangs de route voert. 

Vorige keer schreef ik in het Natuurweetje over de publiekswandeling bij de Ploeg en in het 

Ploegpark. Daarop terugkomend wil ik de lezers erop attent maken dat in Bergeijk een 

Bomenwandeling bestaat. Dit is een wandeling van circa 3,5 kilometer en voert de 

wandelaars door het centrum, door het Ploegpark en straten daar omheen. Onderweg komt 

u langs alledaagse bomen, maar ook langs hele bijzondere bomen. De wandeling staat 

beschreven in het Bomenwandeling-boekje dat is uitgegeven door IVN Bergeijk-Eersel. Het 

boekje is enkele maanden geleden geheel  vernieuwd en gecontroleerd. Het is voor € 2 te 

koop bij VisitBergeijk. Voor toeristen, maar ook voor de bewoners van Bergeijk en 

omstreken. De start van de wandeling is ook bij VisitBergeijk, Hof 82, centrum van Bergeijk.  

Naam Bergeijk 

In onze plaatsnaam is de ‘Eijk’ opgenomen. Een boom, een inlandse loofboom, die vroeger 

als heilig werd beschouwd en waar de oude Germanen hun vergaderingen onder hielden. De 



eik is voor Bergeijk ontzettend belangrijk geweest. In de tijd waarin de arme boeren moeite 

hadden om te overleven gebruikten zij de eikels als voer voor hun vee, maar ook werden de 

eikels gebruikt om meel van te maken om brood mee te bakken. De takken werden 

gedroogd en daar werd de boerderijk mee warm gestookt. De bast bevat een stofje 

waarmee de huiden van het vee werden gelooid. Ook werden er katoenen lappen mee 

gelooid, die weer werden gebruikt voor de zeilen van schepen. En als de boom werd 

omgezaagd, werden de stammen gebruikt voor de spanten van schuren en woningen. 

Kortom, de eik is voor de inwoners van Bergeijk ontzettend belangrijk geweest. Wist u dat in 

een inlandse eik wel meer dan 400 verschillende insecten huizen?  

Interesse? 

Geïnteresseerd om de bomenwandeling eens te gaan lopen aan de hand van het boekje? 

Het boekje bevat een plattegrond van de route, maar ook op de trottoirtegels zijn groene 

lindenbladeren aangebracht, waardoor het lopen van de route wordt vergemakkelijkt. Veel 

wandelplezier. En laat ons eens weten wat u ervan vond! 

Info 

Elke twee weken wordt een natuurweetje gepubliceerd. Alle gepubliceerde natuurweetjes 

lezen? Kijk op onze website https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes 

Of wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel.  

Aanmelden kan via https://www.ivn.nl/be of stuur een mailtje naar 

secretaris.ivnbe@gmail.com  
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