
Daslook is familie van de ui, 
knoflook en prei, en bloeit 
van april tot juni. Je herkent 
de plant aan de onmiskenbare 
knoflookgeur. De botanische 
naam is Allium ursinum,  wat 
vrij vertaald uit het Latijns “ui 
van de beer” betekent.

Daslook is een kenmerkende plant voor het  
hellingbos in Elsloo, en vormt in het 
bloeiseizoen grote witte velden. Maar ook in 
de duinen vind je daslook. Wat hebben deze 
beide biotopen gemeen? Een kalkrijke 
bodem! Daarnaast houdt daslook van een 
vochtige, schaduwrijke omgeving en een 
voedselrijke bodem.

Routebeschrijving

• Ga door het poortje bij het overzichtsbord met wandelpaden.

• Volg het pad langs het water (De Wiert), negeer het pad naar links  en blijf het 

pad rechtdoor langs het water volgen. Hier groeit de slanke sleutelbloem, de 

gele lis, de pinksterbloem, en als je goed kijkt zie je het frisgroene goudveil. 

Het spreekt voor zich dat je geen planten mag plukken of uitgraven!

• Je passeert 3 houten bruggetjes waarbij je bij de laatste links een stroompje 

van de helling naar beneden ziet komen. Dit is de grootste bron van het bos, 

het Terhagen pötje. De bron werd in het verleden door de bewoners van 

Terhagen gebruikt om water te halen en de was te doen. Neem bij de T-

splitsing het linkse pad dat naar boven loopt en houd vervolgens rechts aan.

• Loop de traptreden aan de linkerzijde van het pad omhoog en ga boven aan 

de trap meteen naar rechts. Kijk na ongeveer 10 meter naar rechts. Beneden in 

het dalletje ligt een prachtig daslookveld. 

• Na een tijdje draait het pad scherp naar links en loopt een trap naar beneden. 

Onder aan de trap sla je rechtsaf. 

• Blijf het pad volgen, en negeer het pad naar rechts waarbij de zuil met een 

gedicht staat. Ga langs dit pad op zoek naar de bijzondere keverorchis, 

salomonszegel, hop en de eenbes. Vervolg het pad via (ongelijke) trappen 

naar beneden.

Daslookwandeling IVN Elsloo
Startplek: parkeerplaats voorzijde kasteel Elsloo
Afstand: + 6 km
Periode: De route is op z’n mooist van half april tot half mei
Let op: de route bevat hellingen, trappen en modderige paden
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De knoflookgeur komt alleen vrij na 
kneuzing van het blad. Daslook
bevat het stofje alliine, en het 
enzym alliinase. Na kneuzing van 
het blad zorgt alliinase ervoor dat 
alliine omgezet wordt in alliicine. 
Alliicine zorgt voor de kenmerkende 
geur én voor de geneeskrachtige 
eigenschappen van daslook.
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Daslook is eetbaar, en heeft 
een gunstig effect op de 
spijsvertering en op hart en 
bloedvaten. Plukken in het 
wild is echter niet zonder 
gevaar. Het blad lijkt veel op 
het blad van het giftige 
lelietje van dalen en de zeer 
giftige herfststijlloos!

Andere bijzondere planten die je 
in het voorjaar in het Elsloër en 
Bunderbos tegen kunt komen zijn 
de slanke sleutelbloem, bittere 
veldkers, paarbladig en 
verspreidbladig goudveil, gevlekte 
dovenetel, bosbingelkruid, 
reuzenpaardestaart, keverorchis 
en eenbes.

• Neem het eerst volgende pad naar rechts, en neem rechts de ijzeren trap naar beneden. 

Ga onderaan de trap naar rechts en loop onder de duiker door. De duiker is aangelegd na 

een doorbraak van het spoortalud in 1911. Het vele water uit de bronnetjes en beekjes in 

het gebied maakten het spoortalud onstabiel.

• Loop naar rechts als je uit de duiker komt. Aan de overzijde van het kalkrijke stroompje 

aan je linkerzijde (de Armsterbeek) groeit de bijzondere gele anemoon.

• Neem het eerste pad naar links en neem na 10-meter het linker van de parallel lopende 

paden. Neem vervolgens weer het eerste pad bij het gele paaltje naar links. Bij de T-

splitsing neem je het linkse pad. Hier kom je de gele dovenetel en het muskuskruid tegen. 

Na een tijdje loopt het pad stijl omhoog. Ga boven aangekomen naar links.

• Neem het eerste pad naar links. Het pad loopt naar beneden. Hier groeien veel

bosanemonen. 

• Onder aangekomen bij het water (de Poortlossing ofwel de Roeschert) groeit het 

bijzondere bosbingelkruid. Ga het bruggetje over en loop weer terug door de duiker en 

vervolg het pad langs het water (de Hemelbeek). Houd rechts aan en blijf de beek volgen. 

Langs dit pad groeit de reuzenpaardestaart, de bittere veldkers en goudveil. 

• Ga bij de T-splitsing naar links. Sla bij de geasfalteerde weg rechtsaf en volg het pad dat 

parallel aan de weg loopt.  In de hoge bomen aan de bosrand zie je een reigerkolonie.  In 

de Canadese populieren langs het kanaal aan de overzijde van de weg groeit veel 

maretak.

• Ga bij het draaipoortje naar rechts en volg het pad dat overgaat in het ijzeren rooster 

pad. Je bevindt je nu in bever territorium. Als je goed kijkt zie je wellicht de 2 

beverburchten die zich hier bevinden.

• Blijf het pad langs de Hemelbeek volgen totdat je weer bij het kasteel aangekomen bent.
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