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Wandeling ’t Lijnt, Keldonk (7 km.) “de Bonte Kraai” 

 Om het beginpunt van de wandeling te bereiken: de brug over de Zuid Willemsvaart bij 

Keldonk en rechtdoor (Hool). In de bocht is 

links een zandpad (1).  

Het zandpad met aan weerskanten populieren 

aflopen. Voorbij de eerste dwarssloot, staan 

tussen de populieren, in de goede tijd van het 

jaar (herfst!) massaal populier melkzwammen.  

 Iets verder liggen links de eerste poelen (2).  

Deze poelen zijn in 2005 gegraven en het  jaar 

daarop al bevolkt door groene kikkers en kleine 

watersalamanders. Ook bevatten de poelen 

talrijke kleine visjes (voornamelijk stekel-

baarsjes) en scheren de oeverlibellen over het 

water. Toenmalig wethouder Kerkhof  heeft er 

een tamme kastanjeboom geplant. Een picknick 

tafel biedt gelegenheid om even te gaan zitten 

en te genieten van de poelen en het uitzicht. Het 

informatiebord vertelt (summier) iets over het 

gebied. Rondom de poelen veel levermosjes (parapluutjesmos) met de daarbij horende 

oranjerood trechterzwammetjes. Als de verderop gelegen poelen (bijna) droog zijn, dan is 

goed te zien hoe het riet de oevers verder met lange uitlopers koloniseert. Vaak is hier al de 

radio te horen die het bedrijf rechts bijna continu heeft aanstaan om het “wild” van zijn 

perceel te verjagen. 

 Eerste zandpad naar links (3).  

Langs deze laan zijn de zomereiken en de Amerikaanse eiken om-en-om geplant en is goed 

het verschil in bast te zien (de bast van de zomereik is ruwer dan de Amerikaan). Aan het 

begin van dit pad staan bij de eiken in de herfst truffelknotszwammen; deze zwammen 

parasiteren op de hertentruffel. De linkerberm blijft interessant voor de paddenstoel 

liefhebber: stekelzwammen, vuurzwammetjes, gele knotszwam, narcisridderzwam (stinkt 

naar lichtgas (carbid)). Bij de eerste poelen langs deze laan groeit voornamelijk pitrus; 

verderop krijgt riet de overhand. In 2005 is hier een strook landbouwgrond m.b.v. E.U.-gelden 

door de gemeente omgetoverd in een bosrandzone, een geleidelijke overgang van 

landbouwgrond naar bos. 
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Gemeente Veghel: Aanleg bosrand 

Langs het maïsperceel, aan de rand van het bos, is een strook van circa 20 à 25 meter breed omgevormd naar 

een natuurlijke bosrand. Onder een natuurlijke bosrand wordt verstaan zoom, mantel en kernvegetatie (zie 

onderstaand plaatje). 

 

Bron: Beheer van bosranden 1999, A.H.F. Stortelder, K.W. van Dort, J.H.J. Schaminee. 

 In het bosje aan de rechterkant woont zowel de grote bonte specht als de kleine bonte 

specht! De groepen kraaien op het veld zijn de moeite waard om in de winter wat grondiger 

te bekijken. Tussen deze kraaien zit al jaren in de winter één Bonte kraai, duidelijk 

herkenbaar aan zijn grijze rug.(De laatste jaren is de Bonte kraai niet meer gezien, zeer 

waarschijnlijk is de Keldonkse Bonte kraai overleden ….) 

 Pad aflopen tot kruising (4).  

 

 

De langere wandeling rechtdoor tot kruispunt (5). 

In de sloot langs het huis veel stekelvarens. Verderop aan de rechterkant een informatiebord 

(identiek aan het eerste bord) en ook hier een picknicktafel met mooi uitzicht over de poelen 

met grote lisdodde. Er staat een klein bordje met informatie over de Amerikaanse eik. Deze 

eikensoort wordt vaak als eerste aangepakt als een bos gedund wordt. Toch jammer want 

vele soorten paddenstoelen doen het heel goed in de nabijheid van deze “uitheemse” boom 

(die overigens sinds 1825 aangeplant wordt in Nederland!). In de winter en vroege voorjaar 

rennen de hazen over het veld. 

 

Voor de korte wandeling (3 km.) hier linksaf: aan de rechterkant, na ongeveer 200 m. hangt een 
steenuilenkast. Met zonnig weer, zit het uiltje soms op de tak naast de kast te zonnen. Eerste 
(gras)pad, voorbij huisnummer 10, links. Verder bij (11). 
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 Bij kruispunt (5): voor de langere wandeling dus rechtdoor. 

Aan weerzijden van het pad bestaat het bos voornamelijk uit naaldbomen. De douglasspar is 

herkenbaar aan de citrusgeur als je de naalden kneust. Ook staat hier grove den (met rode 

schors), Corsicaanse den en zilverspar. De den en spar verschillen in het aantal naalden: d(en) 

= duo, 2 naalden per omhulling en s(par) = solo, 1 naald. 

Enkele jaren geleden is het bos gedund; veel hout is blijven liggen en is nu een bron voor 

nieuw leven. De vele gaten in de bomen langs het bospad getuigen er van dat er spechten 

actief zijn. De grote bont specht en met een beetje geluk ook de zwarte specht hoor je hier 

roepen.  De heldere en gevarieerde geluiden van  de boomklever maken het concert af. In de 

winter kan je in dit gedeelte van het bos wel vier soorten mezen zien. 

 Op de T-splitsing (6) naar links.  

 

 

 

Links van het pad enkele pollen struikheide; 

verderop aan beide kanten van het pad rankende 

helmbloem, een soort die het goed doet op droge, 

zure maar stikstofrijke grond. De 

Amerikaanse eiken zijn hier een kopje kleiner 

gemaakt: ze zijn een paar centimeter boven de 

grond doorgezaagd. Aan de rechterkant van het 

pad, vlak vóór de wei links, staan veel 

Douglassparren en een enkele fijnspar. 

Douglassparren zijn in het verleden aangeplant en 

kunnen zich gemakkelijk voortplanten. In de wei is 

regelmatig een buizerd te zien op een weipaal. En 

in het voorjaar (en vroege zomer) scheren de boerenzwaluwen over het land. Hun nesten 

bevinden zich in de grote schuur. Op het laatste stuk zandpad vóór het kruispunt is in de 

herfst op het middenstuk van het pad, een bruine bekerzwam  (ongeveer 1 tot 2 cm.) te 

vinden.  

 Het “Gerecht” (de asfaltweg) oversteken (7).  

Bij kruispunt (5) een tweede mogelijkheid om de wandeling af te korten: op het kruispunt (5) 
linksaf. De sloot, met natuurlijke oever, valt in de zomer meestal helemaal droog. Rechts een stuk 
naaldbos; bij huisnummer 4 eerste pad links (10) .  

 

Op dit punt kan de wandeling verlengd worden (6 km.) 

door de wandeling “de Geelgors” eraan vast te knopen: 

hier dan rechtsaf slaan. 
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Hier zijn in de bermen (in het vroege najaar) cantharellen te vinden. Ook is deze hoek van het 
bos een geliefde plek om tuinafval te dumpen! Het bosje links bestaat uit o.a. eiken, wilgen, 
meidoorn, Gelderse roos, met een rand van brandnetel, braam en een enkele plek paarse 
dovenetel en is vrij ondoordringbaar. Daardoor ook een plek waar kleine zangvogels zoals 
koolmees, tjiftjaf, zwartkop graag zitten. 

 Het houtsnipperpad links ingaan.  

Mocht je dit paadje missen dan bij het volgende kruispunt naar links. Het houtsnipperpad is 
rijk aan paddenstoelen o.a. geweizwammetjes, hazenpootjes. Dit is een oude boomgaard 
met verschillende fruitbomen en bessenstruiken. Op één van de fruitbomen is het 
vruchtlichaam van de boomgaardvuurzwam te vinden. Verderop staat een bankje, neergezet 
door de kinderen van den Boogerd met inscriptie “ter herinnering aan ons thuis”. Aan 
weerszijden van het bankje staan rode beuken die helaas door vandalen gekortwiekt zijn. Dat 
er een huis heeft gestaan getuigen ook de tuinplanten (gevlekte dovenetel, maagdenpalm, 
fluweelboom, hortensia enz.).  

 Paadje verder aflopen en  het zandpad naar links (8) vervolgen.  

 Aan het einde van dit pad op de T-splitsing linksaf. Verderop asfaltweg oversteken (9) 
en de doodlopende weg inlopen (huisnr. 4 en 6).  

De berm hier wordt vaak gemaaid en is schraal. Er staan (in de herfst) verschillende soorten 
russula’s en boleten.  

 Bij huisnummer 4 naar rechts  (10) 

Op dit punt (10) het pad langs de sloot volgen (sloot aan de rechterkant houden). Flinke 

populieren staan hier en met een beetje geluk tref je hier een familie patrijzen.  

 Pad aflopen tot asfaltweg (11). Deze weg oversteken (links staat boerderij, 
huisnummer 10). 

 Hier (11) komt de korte wandeling erbij. Zandpad links langs de sloot verder aflopen. 

De sloot rustig benaderen, vaak zit er een ijsvogel aan de rand van de sloot of verderop op 

het sluisje. Ook het witgatje, een steltvogel, is iedere winter hier weer te vinden. Aan de 

linkerkant het erf van de boerderij (huisnummer 10) waar troepen vinken ouderwets een 

zaadje kunnen meepikken. De rij populieren zijn begin 2004 tijdens een storm omgegaan en 

vervangen door jonge populieren. De landbouwgronden aan de andere kant van de sloot is al 

jaren één van de weinige plekken in gemeente Veghel waar de wulp nog broedt. Op het 

zandpad is de grote oranje bekerzwam te vinden. Voorbij het sluisje waar de sloot afbuigt zit 

regelmatig de grote gele kwikstaart.  

 Rechtdoor langs de rechterkant van de sloot lopen tot men weer op het zandpad uit 

komt. Op zandpad naar rechts, terug naar beginpunt.  


