Lengte de Aarlese Beemden : 1,8 km
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6 Poelen
In de poelen kun je onder andere kikkers, salamanders en
stekelbaarsjes aantreffen. Bij de poelen staan naar gelang het
jaargetijde ook weer een rijke variatie planten waaronder enkele verschillende soorten boterbloemen, vogelwikke, moerasspirea, waterrus en wederik. de wederik kan alleen door de
slobkousbij bestoven worden. Tevens ligt er een houtstapel dat
dienst doet als schuilplaats voor kleinere zoogdieren, zoals de
muizen, boommarter

7 Landpad
We verlaten het weiland en komen op het meer dan 200 jaar
oude landpad uit: De Beemdsteeg. Dit pad blijven we volgen.

8 Sloten
vlier, grote brandnetel, reuzenbalsemien, bramen, reuzen berenklauw; donzige klit en nog vele andere inheemse planten.

2 - 3 Griend en Schietwilg
Volg het pad rechts. Hier zien we vooral essen maar ook de
zwarte els, en enkele knotwilgen verder zien we aan de andere
kant van de sloot een zogenaamde griend, kleine knotwilgen
waarvan de jonge scheuten gebruikt worden voor het vlechten
van onder andere manden. Bekende wilgensoorten die voor
mandenvlechten gebruikt worden zijn Belgisch rood en Frans
geel. De wilg bij de picknicktafel is een schietwilg (Salix alba)
en heeft een stamomtrek van ruim 4 m. Deze boom is tussen
de 80 en 100 jaar oud. Schietwilgen worden van nature hoge
bomen, maar laten zich gemakkelijk knotten.

Regels voor de natuurwandelaar:

- Blijf mooi op de paden.
- Pluk geen bloemen, planten of paddenstoelen.
- Laat geen afval achter.
- Laat dieren en dierennesten met rust.
- Maak geen vuur.
- Eerbiedig het bezit van de eigenaren.
IVN Laarbeek
Foto’s:

IVN Fotoclub Kiek nou!
Vormgeving:

Oproep aan hondenbezitters:
- Honden aanlijnen
- Uitwerpselen opruimen

Fingo Reclame
Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk
zonder toestemming vermenigvuldigd of gekopieerd worden. De route is met zorg uitgezet. IVN
Laarbeek aanvaardt echter geen aansprakelijkheid
voor eventuele wijzigingen en/of onjuistheden.
Dank aan de omwonenden die medewerking hebben verleend de ommetjes mogelijk te maken.
Het wandelen van ommetje Aarlese Beemden is
geheel op eigen risico.
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9 Einde landpad
Nadat we aan het einde van het landpad zijn aangekomen op
de Julianalaan. Van hier kun je teug het dorp in om de vele
verschillende huizen te bekijken of de horeca te bezoeken.

4 Houtril

!

Teksten en samenstelling:

Ter hoogte van de enkele solitair staande eiken, kun je in de
sloot waterviolier, waterranonkel, gewoon sterrenkroos en
waterweegbree tegen komen (eind april/begin mei) In lente en
zomer zwemmen er salamanders en hun larven in de sloten.
Aan de sloten is te zien dat er sprake is van kwel. In het kwelwater is ijzer opgelost. Op ijzerhoudend water leven ijzerbacteriën. Zij veroorzaken het blauwe metaal vlies op het water
wat lijkt op olie. Het afvalproduct van de ijzerbacterie is ijzerhydroxide. Dit slaat als een drabbige bruine laag neer op de
boden van de sloot.

Wandelen door het prachtige
landschap van Aarle Rixtel.

IVN
Laarbeek

Houtrillen zijn van (oud) hout in elkaar gestoken takken en
boomstammetjes van verschillende lengte en dikte ze zijn zeer
geschikt voor allerlei insecten en bieden nestgelegenheid voor
vogels. Voorbij het hek volgen we het pad langs het weiland.

5 Houtsingel
Een houtsingel is een lijnvormige beplanting met bomen en
struiken. Langs het pad staan knotbomen met onder andere,
meidoorn, gelderse roos en kardinaalsmuts, gele kornoelje,
hondsroos, bergvlier, peterselievlier vuilboom: of sporkehout
deze struik heeft het hele jaar door bloesem en bessen. Nuttig
voor bijen, dus ook voor imkers. Ook staan hier zwarte elzen,
berken, sleedoorn en ongeveer 20 verschillende grassoorten.
Bij de sloot staan diverse inheemse planten zoals moerasspirea en echte koekoeksbloem

Wij adviseren stevige schoenen of laarzen aan.
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Start ommetje

Interessante gebouwen langs aanlooproute 2
Albers Pistoriusstraat:
Oude klokkengieterij Petit en Fritsen (nr. 2)
Huidige klokgieterij Klokgieterstraat 7

eg
Beeksew

Het door het ommetje ingesloten gebied is 20
ha. De veldnaam “Beemd” wordt in NoordBrabant gebruikt om weilanden in een beekdal aan te duiden. Dit houdt in dat het van
oorsprong een nat hooiland is. Het gebied was
onderdeel van de laaglandbeek de Aa. Van deze
biotoop is weinig meer terug te vinden. Het is
afgesneden van het beekdal door de 2 kanalen
die Laarbeek doorsnijden.

1 Populierenbos (start ommetje)
Door leden van het IVN zijn hier nestkasten
voor vogels opgehangen. De meeste daarvan
zijn bewoond door onder andere een bosuil,
torenvalken en verschillende soorten mezen.
In de toppen van de populieren huist een
kolonie roeken. Tussen de braamstruiken en
brandnetels nestelt de fazant. Onder de populieren is een dichte ondergroei ontstaan van
zomereiken, hazelaar, meidoorn, gewone
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Molenstraat

Rond 1824 werd de Zuid-Willemsvaart gegraven en een eeuw later het Wilhelminakanaal.
Aanleg van de Noordelijke Randweg Eindhoven is een volgende bedreiging voor dit gebied.
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Wij adviseren stevige schoenen of laarzen aan.

Interessante gebouwen langs aanlooproute 1
Kouwenberg:
Langgevelboerderij 1883 (nr. 27)
Kouwenbergskerkje 1847 (nr. 29)
Dorpsstraat:
Voormalig gemeentehuis 1855 (nr. 1)
Waterstaatskerk 1846 (nr. 5)
Huize Angela 1895 (nr. 7)
eg
Havenw
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De redelijk grote biodiversiteit wordt veroorzaakt doordat de Beemd is ontkomen aan
grootschalige landbouw. Het wordt tegenwoordig beheerd door kleine hobbyboeren. De perceelindeling binnen het gebied bestaat al meer
dan 200 jaar. Het IVN, afdeling Laarbeek heeft
hiervan een gebied van 1½ ha in het beheer.

Vanaf Kouwenberg wandelknooppunt 99 via
Dorpsstraat naar knooppunt 8 (route 1). Vanaf
passantenhaven aan de Havenweg knooppunt
6 naar de Wilhelminalaan (route 2.)
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