FIETSEN MET BIODIVERSITEIT
IVN Veghel - Hink-Stap-Sprong

1. Aa-Broeken.
Rechts de Aa-Broeken, een broekbos dat opnieuw ingericht is waarbij het grondwater (kwel) de sturende factor is geweest.
Dat er veel kwel zit is o.a. te zien aan de waterviolier die in de sloten groeit. Vanaf dit punt is met een beetje geluk de ijsvogel
te zien.

2. Duits Lijntje.
Het Duits lijntje, het voormalig spoorlijntje Boxtel-Wesel, is een droge Ecologische Verbindingszone (EVZ). Een EVZ is een
verbinding tussen verschillende natuurgebieden met het doel om het migreren van planten en dieren te bevorderen en
daarmee de biodiversiteit te behouden.
3. Nachtegaal en Roeken.
Over de brug in het bosje rechts kan
het voorkomen dat u een nachtegaal
hoort. In de populieren broeden
ieder voorjaar roeken. Roeken zijn
kolonievogels en zeker als het blad
nog niet aan de bomen zit, is een
goede schatting te maken over het
aantal nesten en dus de grootte
van de kolonie. De roek is een
kraai-achtige en is herkenbaar aan
de naakte huid aan de basis van de
snavel én, zoals het in de volksmond
heet, de roek draagt een broek!

4. De Schil en de Punt.
De Schil en de Punt is een natte Ecologische Verbindingszone (zie ook
het informatie bord) waarbij de Biezenloop een belangrijke ecologische
functie heeft. Bijzonder is hier ook de waterberging van het ernaast
gelegen industrieterrein: het dak en hemelwater wordt eerst gezuiverd in
moeraszones met helofyten waarna het verder gaat in de Biezenloop.
5. Wijboschbroek.
Wijboschbroek is een typisch broekland-landschap, met bijbehorende
vegetatie: els, populier, hazelaar en vogelkers met een ondergroei van
bosanemoon, slanke sleutelbloem en op de nattere plaatsen dotterbloem, speenkruid, pinksterbloem. Veel vogels waaronder de ijsvogel en
sinds kort ook gesignaleerd: de middelste bonte specht!

6. Loop van de Aa.
Ook hier is de loop van de Aa hersteld en meandert ze weer sinds najaar 2010. De natuur is hier volop in ontwikkeling eerst
met pioniersplantjes, later zal andere vegetatie hier tot ontwikkeling komen. Zeker de moeite waard om hier nadere aandacht
aan te spenderen.
7. Kasteel Heeswijk.
Kasteel Heeswijk is een voormalige waterburcht uit de 11e eeuw. Het kasteel is nu volledig gerestaureerd en doet o.a. dienst
als trouwzaal. In het Koetshuis kunt u een kopje koffie drinken of iets van de kleine kaart nuttigen (niet dagelijks geopend).
Het landgoed wordt beheerd door het Brabants Landschap en bestaat uit een afwisseling van oud, eerbiedig loofbos, voormalig hakhout, akkers en weiden doorsneden door lanen en houtwallen. In het gebied broeden blauwe reigers en hebben
meerdere soorten vleermuizen een onderkomen (o.a. de laatvlieger en watervleermuis).
8. Heeswijkse bossen.

Heeswijkse bossen, een in de 19e eeuw aangeplant naaldbos op stuifzand en heide; in plaats van broekbossen en de statige
eiken bij kasteel Heeswijk ziet u nu opeens een bos met overwegend grove den. Grove den is te herkennen aan de naalden
die twee aan twee staan. Het hout werd voorheen gebruikt in de mijnen.
9. Kilsdonksemolen.
Gaat u aan het einde van de Boterweg even naar rechts dan komt u bij de
gerestaureerde Kilsdonksemolen, een in bedrijf zijnde watervluchtmolen
en een watergedreven oliemolen. Hier kunt u wat drinken en in het winkeltje kennismaken met de producten van de molen( open van
11 tot 17uur, niet alle dagen).
De Aa is een belangrijke Ecologische Verbindingszone en mag ook hier
weer meanderen met nevengeulen en poelen. Vóór de brug is een informatiebord over het EVZ traject Zwanenburg-Kilsdonksemolen.
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