Kerstwandeling IVN Elsloo
Start: parkeerplaats kasteel Elsloo
Afstand: + 7 km
Let op: bevat hellingen, trappen en modderige delen

Routebeschrijving:
• Start bij het Informatiebord bij de ingang van het park. Volg het
pad en houd rechts aan.
• Blijf langs het water lopen, en houd bij de kruising van paden
weer rechts aan. Loop over de houten vlonder (hier heb je mooi
zicht op 2 iconische platanen aan de overkant van het water) ,
en loop vervolgens door tot je bij het ijzeren raster pad komt.
Rechts van je ligt een beverburcht..

De bever blijft warm in de
winter door vet op te slaan
onder zijn huid en in zijn staart

Zijn vacht bestaat uit 23.000
haren per cm2 (mens: 300 per
cm). De deklaag bestaat uit
dikke, lange, vettige dekharen
die zijn vacht waterproof maken.

• Loop verder en ga het bruggetje over. Als je op het bruggetje
staat, zie je goed hoe de bever het landschap vormt. Misschien
zie je zelfs enkele vraatsporen van de bever!
• Ga bij de grote weg naar links. In de kale bomen aan de bosrand
zie je reigernesten. Met een beetje geluk kom je de witte reiger
zelfs tegen op je wandeling. In de Canadese populieren langs het
kanaal zie je veel Maretak .
• Loop door tot aan het eerste pad dat links naar het bos voert.
Volg dit pad, ga over het bruggetje en vervolgens de trappen
omhoog. Sla dan rechts af. Vervolg het pad en loop de trappen
omlaag. Pas op: de trappen zijn ongelijk en glad!
• Volg het pad totdat je rechts onder de beek ziet en hoort. Ga
dan naar rechts en neem vervolgens meteen weer rechts de
ijzeren trap naar beneden.

BEVER

December tot maart is paartijd. De dracht
duurt 105 dagen. Dan worden 2 a 3 jongen
geboren die 2 jaar bij hun ouders blijven.

MARETAK

Maretak is een halfparasiet,
die water en mineralen uit zijn
gastheer haalt. In de winter is
hij goed zichtbaar in de kale
bomen

Maretak is een
geneeskrachtige plant die
ingezet wordt bij de
behandeling van kanker

• Ga onder aan de trap naar rechts onder de duiker door. Dan
naar links over het bruggetje. Het pad draait hier iets naar links.
• Neem vervolgens het pad rechts naar boven.
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De maretak werd bij de oude Kelten gebruikt in
vruchtbaarheidsrituelen, waarbij de druïden de maretak
met een gouden sikkel uit de boom sneden.

vervolg Routebeschrijving
•

Ga bovenaan bjj de bosrand naar rechts, richting boerderij.
Volg het smalle pad (eigen weg) over het bruggetje achter
de boerderij tot aan de geasfalteerde weg.

•

Ga naar links en vervolg de weg totdat deze zich splits.
Neem dan het linkse pad (holle weg). Hier zie je een mooie
dassenburcht. Let ook op de “wissels”: paadjes waar de das
en ander wild de helling op en af loopt.

•

Aan het einde van de holle weg sla je linksaf
(Lindebergstraat). In de heggen aan weerszijden van de
weg vind je verschillende bessen (kardinaalsmuts, meidoorn,
rozenbottel, sleedoorn), belangrijk voedsel voor vogels en
andere dieren in de herfst en de winter.

•

Bij de kruising met het veldkruis steek je over. Op het pad
dat volgt, kom je een oude lindeboom tegen met veel
Maretak. Een uitgelezen kans om hier je geliefde ter ere van
kerst te kussen onder de Misletoe!

•

Neem de eerste weg naar links en volg het pad over de
ijzeren brug. Steek de straat schuin naar rechts over en
neem het smalle voetpad langs het huis.

•

Ga naar links door de poort en neem vervolgens het tweede
pad naar rechts. Langs dit pad heb je een mooi zicht op het
buurtschap Terhagen.

•

Loop door tot aan de weide en ga naar rechts. Volg het pad
dat linksom rond de weide draait. Je passeert een prachtig
houtsnijwerk dat de natuur rond Elsloo uitbeeldt.. Ga voor
een mooi uitzicht over kanaal en Maas aan het einde van de
weide naar links naar het theehuisje.

•

BOMEN HERKENNEN IN DE WINTER
In de winter kun je bomen
herkennen aan hun bast, vruchten,
vorm of bladknoppen

Gevlekte bast: plataan
Gladde bast: beuk
Gevleugelde zaden: esdoorn
Zwarte bladknoppen: es
Elsenpropjes: els
Grote plakkerige bladknoppen: wilde kastanje

DAS
De das houdt geen winterslaap.
Als het koud is hij wat minder
actief.

De das is een omnivoor. Hij
leeft van regenwormen, larven,
torren, maar ook kersen,
pruimen en andere vruchten.

Loop terug en vervolg je weg langs de Botanische tuin van
het IVN Elsloo naar kasteel en parkeerplaats.
Dassen paren gedurende het hele jaar. De eitjes blijven echter in
kiemrust tot december. Dan ontwikkelen de eitjes zich , en rond
februari worden 2 a 3 jongen geboren.
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