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Publiekswandeling rondom de Ploeg
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....publiekswandeling rondom de Ploeg.
(door Anny van Kessel)
Foto: Tijdens de
publiekswandeling
bezochten we de parel
van Bergeijk: het
Ploeggebouw en het
Ploegpark.

Eindelijk mocht het weer……. Al twee jaar geleden had ik de publiekswandeling rond het
Ploeggebouw van Bergeijk voorbereid, maar vanwege corona kon het telkens niet doorgaan.
Maar dan toch eindelijk op zondag 15 mei stond ik voor een groep van 15 geïnteresseerde
mensen, die wilden meedoen aan de publiekswandeling. Op deze zeer zonnige en warme
zondag stond ik om half twee klaar om hen welkom te heten. Uit alle windstreken waren de
mensen gekomen: Bergeijk, Duizel, Veldhoven, Steensel en zelfs een man uit Son. Wat leuk!
Wandeling van 2,5 km
De wandeling was niet lang, slechts 2,5 km, maar ver genoeg om heel veel te vertellen over
de natuur en de cultuur in deze mooie omgeving. Natuurlijk moest ik iets vertellen over de
historie van het Ploeggebouw, over de nieuwe eigenaar, de architect van het bedrijfsgebouw
Gerrit Rietveld en de tuinarchitect van het Ploegpark Mien Ruys. Ook het Rietveldhuis van de
familie Van Daalen werd besproken. Maar ook werd er natuurlijk verteld over de bijzondere
bomen in het Ploegpark, de bolle akker en diverse andere natuurelementen.
Veel interactie
Met de bezoekers was er veel interactie en sommige mensen wisten uit eigen ervaringen

ook wetenswaardigheden te vertellen. Dat maakte het heel erg leuk. Om 15.00 uur waren
we weer terug bij het startpunt. Daar hoorde ik dat de bezoekers het erg leuk hadden
gevonden. Maar ook ik heb er ontzettend van genoten. Want als je je passie kunt delen met
anderen, dan geniet je dubbel.
Wil jij ook meer weten over de natuur in Bergeijk en Eersel?
Er zijn nog meer publiekswandelingen van IVN Bergeijk-Eersel in de komende maanden. Je
bent van harte welkom. De toegang is gratis. De wandelingen staan allemaal op onze
website, maar hier heb je al een aantal data:
- 23 juni nachtzwaluwwandeling Stevensbergen Luyksgestel
- 14 augustus heidewandeling Cartierheide Eersel
- 18 september Liskes-wandeling Bergeijk
- 16 oktober paddenstoelenwandeling Witrijt Bergeijk-Eersel
Kijk voor de details op de website of in Eyckelbergh-Hint.
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

