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Deze route brengt u door de groene omgeving van Veldhoven, Vessem, Knegsel en Wintelre.
De opzet is anders dan bij vele andere fietsroutes.
Het uitgangspunt is geweest:
Een fietsroute, die de vele natuurgebieden en landschapselementen verbindt.
De ruim 52 km lange route gaat daarom voor een groot deel over onverharde paden en vermijdt de
bebouwde kom.
(Ter geruststelling: een terras of andere rustplaats is nooit ver weg ...)
Dit heeft tot gevolg, dat sommige -korte- delen niet het hele jaar goed te fietsen zijn. Mul zand of modder
zullen u soms noodzaken een stukje te lopen. Wij hopen, dat u daar begrip voor heeft.
In dit boekje vindt u, naast een routebeschrijving, veel "groene" informatie over de gebieden waar u komt.
De fietstocht laat u tevens kennis maken met de wandelroutes, die door het IVN-Veldhoven/Vessem zijn
uitgezet. De combinatie fietsen - wandelen kan zo prima in praktijk worden gebracht.
Voor kinderen zijn er in het boekje eenvoudige, vrijblijvende opdrachten opgenomen, die hen misschien dichter
bij de natuur en de (natuurlijke) historie brengen.
Wij wensen u even veel plezier met het fietsen en wandelen als wij hebben gehad tijdens het uitzetten van de
route!
Het jaar 1995 is door de Raad van
Europa uitgeroepen tot Europees
IVN
Natuurbeschermingsjaar met als
Veldhoven/Vessem
thema: "de natuur buiten de
Voorjaar 1995
IVN-Veldhoven/Vessem
beschermde gebieden".
voorjaar 1995
Deze fietsroute was daaraan een
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Hoe gebruikt u dit boekje?

In de smalle linkerkolom van elke bladzijde is met grote letters de route beschreven.
Daarbij zijn enige bijzonderheden vermeld: het soort wegdek ter plaatse en de afgelegde afstand, gerekend
vanaf het startpunt in Zandoerle.

De tekens

en

verwijzen naar de rechterkolom.

Daar staat achtergrondinformatie, die u voor- of achteraf kunt lezen, maar ook bij een stop gedurende de
fietstocht.
De laatste methode heeft de voorkeur, omdat het beschrevene meestal ter plekke waarneembaar is.
De opdrachten zijn voor kinderen bestemd.
Als u de opdrachten wilt laten uitvoeren is het handig om wat eenvoudige hulpmiddelen van huis mee te
nemen. Zie daarvoor het lijstje.

Meenemen voor de
opdrachten:
Een potlood
Een huishoudcentimeter

lijsterbes

Hoe gebruikt u de fietsroute?
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Door zijn lengte is het niet haalbaar om de route in één keer te fietsen.
Het is beter om dat in delen te doen.
Daarbij hoeft niet steeds vertrokken te worden vanaf het startpunt Zandoerle. U kunt zelf een gedeelte kiezen
met behulp van het kaartje.
De nummers op het kaartje komen overeen met de nummering in de routebeschrijving.
Daarom adviseren wij u wel om de aangegeven rijrichting aan te houden.
Onderweg is de route herkenbaar aan het volgende teken:
De punt van de driehoek boven
de letters geeft de rijrichting
aan. Soms staat er nog een
nummer onder de letters. Dit is
weer hetzelfde nummer als op
het kaartje en in de
routebeschrijving.
LET OP!
Op een aantal plaatsen komt u hetzelfde teken tegen, maar dan in geel uitgevoerd. Deze gele markeringen
zijn van IVN-wandelroutes. Als u enkel wilt fietsen, dient u de groene tekens te volgen. Wilt u ook wandelen,
dan kunt u bij de gele tekens (af-)stappen.
De route is rijkelijk voorzien van fraaie rustplaatsen, die niet afzonderlijk in dit boekje zijn vermeld.
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Verklaring van gebruikte tekens
routemarkeringen

Soort wegdek

Klinkers

zand

asfalt

steenslag

achtergrondinformatie

Linksaf

rechtsaf

rechtdoor

vlier

Opdracht voor kinderen

Zandoerle

Kerkdorp of gehucht
waar u zich bevindt.
(Rechtsonder op de
pagina)

Km
10

Totale afstand vanaf
vertrekpunt Zandoerle

Kaart 1
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Kaart 2

wegWegdek

Routebeschrijving
Vertrekpunt: de
Brink van
Zandoerle.
(tegenover de
herberg)

km
0
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Informatie

1

Zandoerle was vroeger een zeer belangrijk dorp. Er was een
dingbank (soort rechtbank) en het was tolvrij. Eens was Zandoerle
hoofdplaats van de Kempen. Het kapelletje is gebouwd in 1807 op
de plaats van een vroegere schuurkerk.
Op 24 juni, Sint Jan, worden nog naar oud gebruik SintJanstrossen aan de muren van de woonhuizen gehangen. Volgens
het volksgeloof beschermen zij de inwoners tegen blikseminslag,
ziekte, brand en boze geesten. De tros, die elk jaar wordt vernieuwd,
brengt tevens grotere vruchtbaarheid en een rijke oogst.
De bomen op het grasveld zijn linden.

1
Vanaf Brink
Zandoerle richting
Oerle
(Zandoerleseweg).
Na huisnr. 76
linksaf
zandpad

Hoe oud is de
boom? (ongeveer)

Opdracht 1.
Meet de omtrek
van een
lindeboom op 1
meter van de
grond. Op het
lijstje kun je
vinden hoe oud
de boom
ongeveer is.

Omtrek 
100 cm 
125 cm 
150 cm 
160 cm 

Leeftijd
30 jaar
40 jaar
50 jaar
60 jaar

De Sint-Janstros wordt samengesteld uit
onder meer Sint-Janskruid, blauwe
korenbloemen en bladeren van de
notenboom.

Wegdek

Routebeschrijving
Volgen tot asfaltweg
bij
Papegaaiencentrum

km
1,3

2
Einde zandpad
linksaf
asfaltweg (Kleine
Vliet).
Kruising met Grote
Vliet rechtdoor
(asfalt, later zand)

3

Informatie

2.

De N.O.P. heeft een terrein van
90.000 m² in eigendom met daarop
honderden kooien en volières waar de
dieren verzorgd worden door vaste
medewerkers, vrijwilligers en een
dierenarts. De vogels krijgen hier
onderdak voor de rest van hun
leven.Op dit park wordt tevens veel
aandacht geschonken aan educatie.

3

Voorbij het bouwval links staat een oude kastanjeboom.

De witbloeiende wilde kastanje komt oorspronkelijk uit de Balkan
en Turkije. De stam is erg donker en schubbig.
Het hout is niet sterk. Deze kastanje wordt dan ook als sierboom
geplant.
Uit de kleverige knoppen komen grote, handvormige bladeren.
De mooie glanzende vruchten worden graag door kinderen
verzameld.
In de zestiende eeuw werden deze vruchten door de Turken
gebruikt als medicijn voor kortademige paarden. De schors vindt
nog altijd toepassing in de veeartsenijkunde bij stoornissen van
de bloedsomloop.
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De naam Vliet (dialect: Vlut) betekent "vloed" of "stroompje".
De gehuchten Grote en Kleine Vliet danken hun naam aan de
Loop ("Leup"), die hier stroomde.
Rechts van het pad, waar nu een boomkwekerij is gevestigd, lag
vroeger het Vluttersven, dat bestond uit drie vlak bij elkaar
gelegen en in de winter bij hoog water verbonden vennen.
De totale oppervlakte van het Vluttersven was ruim 8 hectare.
In 1907 en 1908 zijn de vennen drooggelegd en ontgonnen.

Einde Kleine Vliet
linksaf (Grote
Vliet).
Bij vijfsprong
Klein Halfmijl
volgens
nevenstaande
tekening

We naderen nu het bos met grove den. Aan de rechterkant van
het pad ligt een bomenrij, waarin we vuilboom, zomereik, (ruwe)
berk, lijsterbes en grauwe wilg kunnen ontdekken met daarachter
een maisakker en open weiland. In de winter zit hier nogal eens
een buizerd, die uitkijkt naar muizen, mollen en aas.
De buizerd is ongeveer 50 cm groot. Hij zit vaak op een paaltje of
tak. Dikwijls zie je hem zwevend in de lucht. Soms hoor je zijn
miauwende roep.
Een van de andere paden op deze
vijfsprong leidt naar Wintelre.
De naam Wintelre is afgeleid van de
namen Winterweerd en Wintervliet, die
koude seizoen betekenen, Wintelre lag
vroeger in de open vlakte, op de koude
noordenwind.

Wegdek

Informatie

Routebeschrijving
Steeds rechtdoor
tot Grootmeer.
(picknickplaats)

km
4,8

4

Het Groot- en Kleinmeer lagen omstreeks 1800 in een groot
heide- landschap, omringd door vele vennen.
Onder invloed van de wind was er verstuiving van fijn zand
mogelijk. Deze verstuiving veroorzaakte de vorming van een, tot
enkele tientallen meters dik, pakket van fijn zand.
Deze afzetting duidt men aan met dekzanden. Als gevolg van
uitstuiving van deze dekzanden ontstonden hoogten, de
zogenaamde dekzand- ruggen, en laagten.
Indien de ondergrond van zo'n laagte moeilijk doorlatende lagen
(leem) bevatte, kon er een ven ontstaan.

4

Vanaf de
picknickplaats
pad terug richting
Halfmijl.
(Ongeveer 200 m.)
Eerste zandpad
rechtsaf
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Bij het Grootmeer staat een picknickbank. Ons advies is, om
even heerlijk te gaan zitten en over het water te kijken.

Wegdek

Routebeschrijving
In bocht rechtsaf.
Rechtdoor tot
verdeelwerk

km
5,7

5

Pad volgen langs
bezinkbakken
links.
Bij splitsing
linksaf .
Einde zandpad
weg oversteken

Informatie
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Door dit gebied loopt de wandelroute "Grootmeer", uitgezet
door het IVN-Veldhoven/Vessem. Op het uitkijkpunt staat uitleg.
Het pad wordt beschreven in een aparte brochure
(www.ivnveldhovenvessem.nl). De beschrijving wijst u o.a. op
de verschillende naaldbomen.

5

In 1952 vond een ingrijpende wijziging in de waterhuishouding
1952 vond
verandering
de
plaats,Indoordat
het ineen
de ingrijpende
nabijheid van
de venneningebouwde
waterhuishouding
plaats doordat
het in
de nabijheid
de
leiding-waterpompstation
spoelwater
begon
te lozen van
op het
vennen
gebouwde
leidingwaterpompstation
spoelwater
Kleinmeer, dat via een gegraven sloot met het Grootmeerbegon
in
te
lozen opstaat.
het Kleinmeer, dat via een gegraven sloot met het
verbinding
Grootmeer
in verbinding staat.Brabant Water pompt van een diepte
De waterleidingmaatschappij
De
waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant
pompt van een diepte
tussen 30 en 200 meter grondwater
op.
tussen
30
en
200
meter
grondwater
op.
Dit water werd van 1952 tot 1982 gefilterd door kalkfilters. Vanaf
Dit
water
werdde
van
1952 totten
1982
door
kalkfilters.
1975
werden
kalkfilters
delegefilterd
en vanaf
1982
geheel Vanaf
1975
werden
de
kalkfilters
ten
dele,
en
vanaf
1982
vervangen door marmerfilters. Het spoelwater wordtgeheel
gebruikt voor
vervangen
door marmerfilters.
Het
spoelwater
wordt
gebruikt
het schoonmaken
van de filters.
Spoelwater
dat
van de
voor
het
schoonmaken
van
de
filters.
Spoelwater
dat
de
marmerfilters afkomstig is, is kalkrijker dan spoelwatervan
afkomstig
marmerfilters
afkomstig
is,
is
kalkrijker
dan
spoelwater
afkomstig
van kalkfilters.
van
kalkfilters.
In 1994
is er bij de inlaat vanuit het Kleinmeer een verdeelstuw
gemaakt om de toevoer van het kalkrijke water te beheersen.
In
is er bijvan
de inlaat
vanuit het Kleinmeerregelen
een sluisje
De1994
afmetingen
de doorstroomopeningen
dat eenderde
gemaakt
om
de
toevoer
van
het
kalkrijke
water
beheersen.
deel van het water het Grootmeer in stroomt ente
tweederde
wordt
De
afmetingen
van
de doorstroomopeningen
regelen
afgevoerd
via de
sloot.
Door o.a. deze maatregel
kan dat
het
eenderde
van het water het
Grootmeer
stroomtbehouden,
en
beschermddeel
natuurmonument
Grootmeer
zijn in
karakter
tweederde
afgevoerd
wordt
via
de
sloot.
zodat het een ven blijft waarvan er in Nederland maar weinig zijn.
Door
o.a.
maatregel ingrijpend
kan het Grootmeer
zijn karakter
In 1999
is deze
het Grootmeer
opnieuw ingericht.
behouden, zodat het een ven blijft waarvan er in Nederland maar
weinig zijn.

Wegdek
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Rechtdoor
klinkerweg;
vervolg rechtdoor
als zandpad

km
6

km
6,6

6
Nog rechtdoor
voorbij
waterputten (met
deksels
afgesloten). Na
waterpunt nr. 12
zandpad linksaf

7

Informatie
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Het gebouwencomplex aan de rechterkant is het pompstation
van de Waterleidingmaatschappij Brabant Water.
De totale hoeveelheid water op aarde wordt geraamd op 1360
miljoen kubieke kilometer. Daarvan bestaat nog geen 9 miljoen
kubieke kilometer uit zoet water. Dit zoete water is voor het
overgrote deel in de bodem opgenomen (97%). De rest, 270.000
kubieke kilometer, vinden we in meren, rivieren en in de
dampkring.
Van het aanwezige grondwater zit de helft dieper dan 800 meter
onder het aardoppervlak. En daar is maar heel moeilijk bij te
komen. De hoeveelheid zoet water waarover de wereld kan beschikken is dus beperkt.
Daar moeten we zuinig op zijn.

7

Natuurbos
Door de behoefte van de mens aan brand- en timmerhout maar
ook aan akkerbouw en weidegrond nam de oppervlakte van de
bossen drastisch af.
Aan het eind van de 19e eeuw werden veel bossen aangeplant,
het z.g. produktiebos.
Het bos aan de rechterkant van het zandpad is een proef met
natuurlijke bosontwikkeling.
Natuurlijke bosontwikkeling ontstaat door:
1. een oud (productie-)bos te kappen en de natuur zijn gang te
laten gaan,
2. open plekken te kappen in een bos om door het licht andere
begroeiing te krijgen,

Wegdek

Routebeschrijving
Vlak voor
weilanden linksaf
Na eerste bocht
sloot oversteken.
Rechtdoor
bospad.

km
7,4

km
7,9

8
Rechtdoor
tot
einde pad.
Rechtsaf .
Pad volgen tot
grasveldje met
diepe kuil aan
linkerkant.

9

Informatie
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2. open plekken te kappen in een bos om door het licht andere
begroeiing te krijgen,
3. een bestaand bos flink te snoeien en het hout te laten liggen om
zodoende door natuurlijke ontwikkeling van sterfte en afbraak een
hervestiging en verjonging te krijgen.
De eerste methode is hier toegepast.

8

Aan de rechterkant ligt een eigenaardig bosperceel. Midden
tussen de naaldbomen is een langgerekte verhoging zichtbaar, met
daarop vooral Amerikaanse eiken.
Op deze plaats heeft vroeger een boerderij gestaan, de
Leeuwerikhoeve.

9 Het GEA (geologie en aarde)- monument is een overblijfsel

van een groeve, waaruit zand werd gewonnen voor allerlei
doeleinden. In deze zogeheten profielkuil is een doorsnede van de
bodem te zien, zoals die gevormd is in de loop van de geschiedenis.
Later is deze afgraving gebruikt als vuilstort en afgedekt door een
zand-löss-kleilaag.
Verzoek: Wilt u het bodemprofiel niet beschadigen?

Wegdek

7

Routebeschrijving

Terug naar pad.
Rechtdoor
volgen. Bij Tsplitsing links
Einde bospad
rechts richting
Rietven. Bij
boerderij bocht
naar links
.
Einde weg rechts
Bij wandelknooppunt 36 linksaf
zandpad (Breemt).
Einde pad links
Einde weg rechts

km
11,3

10

Informatie
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De brug die u hier passeert ligt over de Kleine Beerze,
plaatselijk ook wel "Klein Streumke" (=stroompje) genoemd.
De beek ontspringt bij Duizel en vloeit vlakbij landgoed de Baest
samen met de Grote Beerze.
De Kleine Beerze is tijdens ruilverkavelingen helemaal gekanaliseerd:
recht gemaakt om het water snel af te kunnen voeren.
De naam Beerze is een dialectische ontwikkeling uit de oude woorden
"berne" en "borne", die "bron" betekenen.
In vroeger tijden heette de Kleine Beerze de Vesse en is daarmee de
naamgever van Vessem: nederzetting aan de Vesse.

Wegdek

Bij kruising links
(Ellenbroek)
Bij Vogelenzang
rechtsaf
Einde rechts
(Lantie).
Na huisnummer
13 zandpad linksaf
. Rechtdoor
tot eerste kruising
(na heideveld).
km
15

Informatie
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11

Dit gebied heet Heieinden en ligt grotendeels op het
grondgebied van Hoogeloon.
Het gebied ligt tussen drie hoogten. In deze laagte ontwikkelde zich
weer een veenbult waardoor water een uitweg moest zoeken en
zodoende geulen en een meertje ontstonden.

Linksaf .
Derde zandpad
linksaf

Het is ook denkbaar dat het stijgende grondwater een ijslens werd,
die de grond opdrukte, waarna er barsten ontstonden, waardoor het
zonlicht de lens weer kon doen smelten.
Het meertje is in 1998 in oorspronkelijke staat teruggebracht.

Wegdek

Routebeschrijving
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Tabel leeftijdbepaling van bomen

Pad volgen tot
dicht bij camping.
Rechtsaf bospad volgen. LA
bospad volgen
langs hek
camping.
Einde hek linksaf
zandpad. Bij
parkeerplaats van
camping rechtsaf
klinkerweg.
Einde pad linksaf
fietspad (beton).
Over brug Kleine
Beerze linksaf
fietspad naar dorp.
(Jan
Smuldersstraat).

Berk
hoogte (in meters)
14-19
18-23
23-25
26,0

doorsnede (in cm)

leeftijd (in jaren)

12-13
17-20
23-30
32-40

30
40
60
80

5-7
11-16
18-30
34-45
40-60

20
40
60
90
120

9-12
16-22
23-33
37-55
52-80

20
30
40
60
90

Zomereik
6-8
13-16
17-21
22-25
24-28
Amerikaanse eik
13-15
19-20
20-25
24-27
26-30

Wegdek
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hoogte (in meters)

doorsnede (in cm)

leeftijd (in jaren)

Grove den
6-9
10-13
12-17
14-19
16-21

7-9
10-13
14-17
17-21
21-25

20
30
40
50
60

9-14
15-21
20-29
27-41
31-49

20
30
40
60
80

Douglasspar
11-15
16-22
20-27
25-34
28-38

Hoe bereken je een doorsnede?
Ruwweg: deel de omtrek door 3
Voorbeeld:

de omtrek van een boom is 90 cm.
De doorsnede is dan ongeveer 30 cm.

Wegdek
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Na huisnummer 4
(Jacobushoeve)
rechtsaf
(Kerkberg)

12
Einde pad linksaf
(zandpad).
Weg Vessem –
Knegsel rechtdoor
oversteken
(Postels Huufke).
km
19

13

Informatie
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Achter de Jacobushoeve staat een mooie beukenheg.
Een heg (haag) is een soort houtwal.
Heggen en houtwallen hebben hun functie als veekering en
houtleverancier nagenoeg verloren. De beukenheg komt nu steeds
minder voor, omdat andere gewassen worden gebruikt.
De haagbeuk is zeer geschikt om als heg te dienen,daar hij goed
tegen veelvuldig snoeien kan. Hoe vaker hij geknipt wordt, hoe
dichter hij wordt. En in de winter geeft hij ook nog goede
bescherming, omdat in de herfst de bladeren wel afsterven, maar
pas afvallen als de nieuwe bladeren in het voorjaar uitlopen. Ook
vogels vinden in de dichte heg zeer goede nest- en schuilplaats.
Vroeger kwam de meikever veel voor in de beukenheg. Daar heeft
het insekt de naam "hegmulder" aan te danken.

13

Op boerenerven komt men enkele boomsoorten steeds weer
tegen. De notenboom is er een van. De naam walnoot is afgeleid
van "waalse noot" = noot uit Frankrijk. De notenboom staat meestal
dicht bij het woongedeelte, omdat insekten, vooral muggen, een
hekel aan deze boom hebben.
De eik is ook een veel voorkomende boom op het erf omdat hij zeer
goed hout levert. Bijna alle houten gedeelten van oude boerderijen
zijn van eikenhout. De eikels werden als varkensvoer gebruikt.
De lindeboom hoort ook in dit rijtje thuis. De bomen hadden ook een
beschermende functie als windbrekers voor de boerderij.

Wegdek
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Einde links
(Maaskant).

14
Bij asfaltweg
rechts (Lille,
Vessemsedijk).
Einde rechts
(Klein Halfmijl).
Einde weg links
aanhouden (Half
Mijl).
Na het bos
zandpad linksaf

15
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In de bocht van de Maaskant heeft op 23 maart 1983 een
Boomplantdag plaatsgevonden door kinderen van de basisschool
uit Vessem.
Het perceel aan de linkerkant werd ingeplant met Douglassparren,
terwijl rechts langs de sloot lariksen werden geplant. Intussen
hebben ook zaailingen van andere boomsoorten kans gezien hier op
te groeien.

15 ONTGINNINGEN VAN HET

VENNENGEBIED: (De Postelsche
Weijer).
In 1905 werd er een begin gemaakt met
de ontginning van de gronden.
De werkzaamheden bestonden uit
droogleggen, ploegen, egaliseren en
bemesten. Het droogleggen van het
grootste ven "De Postelsche Weijer"
ging via het loopje "De Bruggenrijt".
Voordat u links het zandpad in rijdt, heb u gemerkt dat u in een dalletje
bent afgedaald. Dit geeft aan waar de " Postelsche Weijer" gelegen
heeft. U kunt het ook zien aan de hooggelegen bosrand links van het
zandpad. Oorspronkelijk was dit de steile noordoost-oever van het ven.
Als u rechts kijkt ziet u dat het weiland afloopt. Bij het diepste punt loopt
de "Bruggenrijt".

Wegdek
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Volgen tot
fietspad (asfalt).

km
23

Einde weg rechtsaf
(Grote Aard). 1e
zandpad links; einde
rechts. Linksaf
bij
bord “Molenberg”
(tweede zandpad
links).
Bord Molenberg
volgen (rechtsaf)

km
25

Na het passeren van de beek
Bruggenrijt ziet u rechts grafheuvels.
De grafheuvelgroep ligt op een
dekzandrug. Over deze dekzandrug
heeft in de bronstijd een pad gelopen.
Hierlangs zijn later de grafheuvels
opgericht. Waar de nederzetting(en) van
de begravenen lagen, is niet duidelijk.

16
Volg het fietspad
rechtsaf
Bij Grote Vliet rechts

17

*14

grafheuvel 1

17 Een molen, midden in het bos?
Vroeger was hier geen bos, maar één
groot heideveld, waar de wind vrij spel
had.
Het ANWB-informatiebord vertelt de
geschiedenis van de molen. Ter
aanvulling het volgende.

Oorspronkelijk, tussen 1360 en 1462,
heeft de molen ongeveer 600 meter
oostelijker gestaan, precies op de grens
van Zandoerle en Knegsel. Als u de
IVN-wandeling "Molenvelden" maakt,
komt u voorbij deze plaats.
Een grote steen markeert nu de eerste
standplaats.

Wegdek
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De reden van verplaatsing was het feit,
dat de molen onvoldoende wind ving.
In 1914 is de molen opnieuw
verplaatst, nu naar de
Zandoerleseweg. Daarna is het terrein
rondom ontgonnen en met bos beplant.
In 1990 heeft er op deze plaats
archeologisch onderzoek
plaatsgevonden.
Na het onderzoek is het terrein in "oude luister" hersteld.
De rond het perceel lopende greppel werd schoongemaakt en de
plaats van de fundamenten werd met keien aangegeven. Tussen de
keien liggen klinkers. Bovendien werden er twaalf eikehouten
kruipalen op 9 meter van het midden van de molen geplaatst en
werd het terrein ingezaaid met gras.
In deze Molenvelden ligt het hoogste punt van de gemeente
Veldhoven: 26,6 meter boven de zeespiegel. Ter vergelijking: de
Dommelbeemden liggen op een hoogte van 18 meter.
In 1913 verdiende een arbeider op de ontginning 12 guldencent per uur.
Boswachter Moorman schreef in zijn jaarverslag: "Om in de toekomst
over flinke arbeiders te kunnen beschikken, zal het noodig zijn het loon
wat te verhoogen en van f 0,12 te brengen op f 0,13 of 0,14 per uur."

Wegdek
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Rechtdoor
tot
afsluitboom.
Linksaf
Bij kruising
rechtsaf
Eerste pad links
(beukenlaan)

18 De beuk werd vroeger vaak aan weerszijden van oprijlanen

18
Einde pad links
(ook beukenlaan).
Bij kruising
rechtsaf
Rechtdoor
tot
vijfsprong.

In dit gebied is door het IVN-Veldhoven/Vessem een
wandeling uitgezet van 3 kilometer lengte.
De wandeling begint tegenover de ingang van
camping "De Molenvelden" en is in een brochure
beschreven.
In dit afwisselende natuurgebied treft u fraaie
beukenlanen , oude grafheuvels, een voormalig ven
en veel vogels, met name spechten aan. Let maar
eens op de holen, die deze "houthakkers" gemaakt
hebben, verderop in de bomen langs het pad.

Rechdoor
Knegsel.

19 Zodra u de bebouwde kom van Knegsel binnen komt, ziet u

19

tot

geplant. Deze fraaie boom geeft de laan een eigen karakter. Veel
schaduw in de zomer, prachtige bladverkleuring in de herfst. In de
winter valt de boom op door zijn mooie gladde bast, die hij ook op
oudere leeftijd nog behoudt, en door zijn mooie wortelstelsel, dat
gedeeltelijk boven de grond groeit.
De boom stelt wel voorwaarden aan de bodem. Die moet
leemachtig, vrij voedselrijk en niet te nat zijn. Bij beuken die in een rij
staan is het opvallend in het voorjaar dat er bomen zijn, waarbij de
bladeren al zijn uitgelopen, terwijl anderen nog in knop staan.

aan de linkerkant van het zandpad de achtertuinen van huizen.
Deze tuinen liggen duidelijk lager dan de omgeving.
In het verleden is dit gebied afgegraven. Het hier verkregen
ophoogzand is gebruikt voor uitbreiding van de stad Eindhoven.

Wegdek
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Bij hoofdweg
linksaf .
Na café rechtsaf
(Den Heuvel).
Pastoor Eykenweg
richting
Natuurpad
Knegsel.
Eerste zandpad
links

20
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20 Rechts langs het zandpad staat een doorgeschoten oude

beukenheg. Een beukenheg, die niet meer gesnoeid wordt en de
kans krijgt om door te groeien lijkt wat op een kruising tussen een
boom en een struik. Door het vele snoeien werden de stammen
dikker. Toen men met snoeien gestopt is, groeiden er lange en
dunne takken aan. Zo kan men op de snoeigrens zien hoe hoog de
heg moet zijn geweest. Achter deze heg stond ooit een boerderij,
waarvoor de heg de erfafscheiding was.
De akkers aan de linkerkant zijn zogeheten bolle
akkers. Zij komen in de Kempen nog sporadisch
voor.
Een bolle akker ontstond, omdat de bemesting
steeds vanuit het midden plaatsvond. Van daaruit
werd de mest naar de kanten uitgereden.
Daardoor is de ophoging in het midden het sterkst
en spreken we van een bolle akker.
Om de leeftijd van een bolle akker te bepalen gaat
men er van uit, dat de ophoging ongeveer 1 mm
per jaar was.
De grove den, die op de splitsing staat, is een vliegden. De naam
vliegden wil zeggen dat hij niet door mensen is geplant, maar op
natuurlijke wijze is ontstaan. Door zijn vrije stand kreeg hij de kans
zich te ontwikkelen zoals hij hoort te zijn: met een brede kroon en
een dikke stam.
Deze grove den is volgens voorzichtige schattingen 100 jaar oud.

Wegdek
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Bij splitsing links
aanhouden en
bij de volgende
splitsing ook links
aanhouden
(Dijkakkerweg).
Rechtdoor
richting
Hoekseakker. Pad
blijven volgen.
(Versmalt tot
bospad).

Het oude kerkhof is een uit 1925 daterend grafmonument. Dit zijn de
resten van een kerkje in de vroegere dorpskern van Knegsel.

21

De populieren, die om dit monument staan, zijn ooit door een
inwoonster van Knegsel opgekocht om te voorkomen dat ze gerooid
worden. Ze kunnen gezien hun leeftijd een gevaar betekenen voor het
monument door vallende takken.
Het IVN-Natuurpad Knegsel vertrekt vanaf de
"Leenhoef", het dorpscentrum en voert langs een
veelheid van landschappen en monumenten: een
monumentale grove den, een gedenkteken op de
plaats van het vorige Knegsel, het beekdal van de
Poelenloop, oude wallen met speciale begroeiing,
vooral van mossen. Het pad is 2,5 km lang.

21

kuifmees

De akker na het bos rechts van het pad heet de Hoekse
Akker. Hij is vernoemd naar het buurtschap (gehucht) Den Hoek. De
boeren van dit buurtschap bewerkten vroeger waarschijnlijk
gezamenlijk deze akker.
Langs het pad groeit veelvuldig het sporkehout.
Sporkehout of vuilboom is een struik, die vaak in de route voorkomt.
Hij groeit op wat vochtige gronden in houtwallen, slootkanten en
bossen. Het hout is zeer geschikt om houtskool van te maken. Van de
twijgen werden spijlen voor bijenkorven gemaakt en bandhout om het
stro op de kap van hooibergen te binden.

Wegdek
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De bessen zijn giftig maar worden
wel door vogels - vooral lijsters gegeten, die zo voor de verspreiding
van de zaden zorgen. De bast is ook
giftig en sterk laxerend, vandaar de
naam vuilboom of, op z'n Kempisch,
schijthout
sporkehout

Op deze plaats komen veel mossen voor.
Bladmossen zijn groene planten waar nooit bloemen aan komen. Ze
planten zich voort met behulp van sporen en groeien bijna overal waar
voldoende vocht is. Ze vormen op allerlei soorten ondergrond vaak dikke
tapijten. De plantjes bestaan uit stengeltjes met bladeren, waaruit de
sporenkapsels (doosjes) ontspringen.
Een mostapijt is te vergelijken met een spons, die veel water kan
opnemen; wel 3 liter per vierkante meter.
Mossen hebben geen wortels en kunnen geen water uit de bodem
opnemen en zijn geheel afhankelijk van de neerslag uit de lucht. Toch
kunnen bladmossen zeer goed tegen droogte. Het mos droogt dan geheel
uit en lijkt dood, maar bij de eerste regenbui leeft het weer helemaal op. In
de winter is het mos op zijn mooist, omdat dit het natste jaargetijde is en
in die tijd vermeerdert het mos zich.

Wegdek
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Pad rechts
aanhouden. Aan
einde bij Tsplitsing linksaf
.
Bij 2 stenen
pilaren linksaf
Einde pad linksaf
op fietspad
(Contente Mensroute).
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Steenselseweg
(voorzichtig)
oversteken.
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Misschien is het u eerder opgevallen.
Aan de randen van onze naaldhoutbossen staan vaak loofbomen:
bomen met bladeren, zoals berken, eiken, kastanjes of beuken.
Dat heeft een reden.
Loofbomen zijn veel minder brandbaar dan naaldbomen. De vochtige
bladeren vormen in de zomer een natuurlijk scherm tegen een
bosbrand.
In de bocht, voordat het fietspad de weg Steensel - Knegsel bereikt,
kruist hij een breed recht zandpad.
Dit zandpad is de oude weg van Steensel naar Knegsel en heet
Kerkdijk. Vanaf de kruising waren nog niet zo lang geleden de
kerktorens van beide dorpen zichtbaar. Tot 1900 bezat Knegsel geen
eigen pastoor, maar wel een kerk. De ene week liepen de
Steenselnaren 's zondags met hun pastoor over dit pad naar Knegsel,
de andere week de inwoners van Knegsel naar de Steenselse kerk.
Een aardige anecdote over deze plek is in 1930 opgetekend door
meester Rijken, de regionale geschiedschrijver, en op de volgende
pagina afgedrukt..
Links van het fietspad staan veel lariksen.
De lariks of lork is een naaldboom, die - in
tegenstelling tot dennen en sparren - in de herfst
zijn naalden verliest.
In de lente komen de nieuwe lichtgroene naalden
aan de takken.
De naalden staan steeds in bosjes bij elkaar.

Opdracht 2
Tel de naalden
van zo’n bosje
Zijn het er
steeds
evenveel?

Wegdek
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Fietspad volgen
langs
Moormanlaan.
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23 De Moormanlaan leidt door het

Oeienbos. Er wordt gezegd dat het bos
zijn naam te danken heeft aan een
Belgische familie Oeyen, die zich omstreeks 1760 te Veldhoven vestigde. In het
archief komt de naam O(e)ijenbos voor als
persoonsnaam en als naam van een hoeve. Men kan zich dus afvragen of de persoon zijn naam ontleende aan de hoeve of
andersom. Het huis is verdwenen.
Voor vele kleine zoogdieren is het bos
rechts van u het einde van hun wereld.
Een oversteek over de snelweg kan de
dood betekenen.

Fietspad blijven
volgen tot einde

24

24
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De klok van Steensel is wel de
zwaarste uit den heelen
omtrek; ze weegt 3000 pond.
Ze spreekt de volgende taal
naar spotters beweren" "Wat
... is... er... te Steensel!",
waarop het kleine klokje van 't
naburige Knegsel antwoordt,
vinnig en fel: "er-re-moei!
er-re-moei!" (d.i. armoede).
Dan antwoordt de klok van
Steensel: "Hoe ... lang ...
zal't.... nog...... du-ren!"
waarop het klokje van Knegsel
nog vinniger en stekeliger
antwoordt: "èl-tè, èl-tè, èl-tè!"
(d.i. altijd).

Het laatste gedeelte van deze Moormanlaan is een echte
laan. Links en rechts van het zandpad staan Amerikaanse eiken.
De bomen zijn door schoolkinderen geplant op 16 december 1925
tijdens een boomplantdag.
Het is goed te zien, dat de bomen naar het zuiden gericht staan.
Daar komt immers het meeste licht vandaan.
U bent hier in het gehucht Schoot. Het woord schoot betekent:
beboste hoek zandgrond (hoger land) uitspringend in moerassig
terrein. Van dit moeras is verderop nog een klein deel te zien aan de
rechterkant.

Routebeschrijving
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De Amerikaanse eik
komt oorspronkelijk uit
Noord-Amerika. Bij ons
is de boom veelvuldig
als sierboom
aangeplant.
Vooral in de herfst is de
Amerikaanse eik heel
decoratief. Na
nachtvorst kleuren de
bladeren dieprood
voordat zij afvallen.
De eikels rijpen twee
jaar aan de boom en
vallen in oktober af.
Het hout is niet
duurzaam en wordt
voornamelijk als
brandhout gebruikt.
Doordat de eikels
gemakkelijk ontkiemen
dreigt de Amerikaanse
eik plaatselijk een plaag
te worden in onze
bossen. Op veel
plaatsen worden de
bomen dan ook
systematisch gerooid.

*22

Uit de Meierijsche Courant van 17-12-1925:
Boomplantdag.
VELDHOVEN. Gisteren had alhier de
boomplantdag plaats onder leiding van de
heer Winkelman uit Eindhoven.
Om half twee vertrokken vanaf het raadhuis
de Burgemeester en beide Wethouders, de
Eerw. Heer Kapelaan van Veldhoven, de
Secretarie-ambtenaren en de kinderen van
de hoogste klasse en van de O.L. Scholen
begeleid door de Onderwijzers en
Onderwijzeressen naar de plaats van
bestemming. Het jonge volkje, de meesten
beladen met 'n schop, ging lustig zingend
naar de laan die beplant zou worden. Een
hoera weerklonk toen zij daar waren
aangekomen. De gemeenteveldwachters
waren aanwezig voor den goeden gang van
zaken. Om half vier waren de boomen
geplant. Het was al een aardig gezicht, 't zal
in de toekomst als moeder natuur goed
medewerkt een prachtige laan worden. B. en
W. hadden een mooi plan uitgedacht om ter
gedachtenis van den al te vroeg ontslapen
boschwachter Moorman, die zooveel voor
onze bosschen gedaan had, deze laan naar
hem te noemen. Zoo zal door de
Moormanlaan zijn gedachtenis in eere
blijven.(.........)

Wegdek
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Einde fietspad
rechts
(Oeienbosdijk).
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Volg weg; aan
einde rechts
richting
industrieterrein.
Volg De Run 8200
Bij T-kruising
links
Einde weg rechts
richting De Run
8400.
In bocht rechts
richting Riethoven
/ Waalre
(Heerseweg)
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Het Klein Goor of Gurke was een broekbos aan de oevers
van de Gender. De naam goor betekent broekbos. Van dit broekbos
bestaat eigenlijk alleen de naam nog. Het is gebruikt geweest als
vuilstort en afgedekt met zand. Nu liggen golfbaan Gendersteyn en
de snelweg E34 op een gedeelte van het Klein Goor.
De naam Gender betekent
"heldere stroom".
De Gender is een van de ongeveer 230 beken die Brabant rijk
is. Hij ontspringt enkele
kilometers stroomopwaarts bij
het E3-strand uit een kwel. Hij
is in het begin alleen een sloot,
die vaak droog staat.
Naargelang hij richting
Veldhoven stroomt begint hij
steeds meer op een beek te
lijken door de zijstroompjes die
er in uitmonden. Via Veldhoven
stroomt hij naar Eindhoven door
de "Genderbeemd" en mondt
uit in een brede stroom bij
scholengemeenschap
"Genderdal". Daarna verdwijnt
hij in buizen onder de grond om
uit te monden in de Dommel.

Ook de Gender is tijdens de
ruilverkaveling gekanaliseerd, d.w.z.
rechtgetrokken om het water zo snel
mogelijk af te voeren en de weilanden en akkers in natte perioden
begaanbaar te houden voor vee en
landbouwmachines. Er zijn echter
wel stuwen gebouwd om de waterstand in te droge perioden te regelen.
Als het water van een beek bruin is,
is dit een teken dat het water veel
ijzeroxyde, ook wel oer genoemd,
bevat. Oer is een steenachtige
roestbruine laag, die zich afzet op de
bodem en oevers van beken en
rivieren. Vooral water uit
broekbossen bevat veel oer door de
vele opgeloste mineralen die in de
bodem zitten.

Wegdek
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Weg volgen tot
Westerveldseweg
(aan rechterkant).
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De Heerseweg
oversteken naar
zandpad tussen
huisnummers 125
en 127. Zandpad
volgen tot
verharde weg bij
brug.
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Heers

In de tweede eeuw na Christus was hier een Romeinse militaire
nederzetting.
In de 14e eeuw stonden er pachthoeven van de Abdij van Postel, die
in 1761 met tal van andere stallen, schoppen en schuren zijn
afgebrand.
Tussen 1960 en 1965 vond ook hier ruilverkaveling plaats,
waardoor de in slechte staat verkerende Run werd gekanaliseerd en
nieuwe wegen werden aangelegd.
Op het grasveld staat een gedenksteen van de verkaveling.

Opdracht 3
Teken hiernaast het
gedenkteken. Misschien
kun je ook de tekst erbij
schrijven die erop staat.

27

Populieren.
Al fietsend langs de Run ziet men rechts een broekbos met
populieren. De populier is een snelgroeiende boom op vochtige
grond en behoort tot de wilgenfamilie. Hij kan een grote hoogte
bereiken. Door de aanleg van de snelweg is hier sprake van
horizonvervuiling. Dit is onvermijdelijk door onze welvaart.
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Rechtsaf over
brug (Runstraat)
Runstraat
oversteken en
rechtdoor
zandpad (Nagelmekerseweg;
geen naambordje).
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Links van het pad ziet u een picknickbank staan. Ons
advies is om tijdens een rustpauze te luisteren naar het geluid van
de snelweg, te kijken naar de horizonvervuiling en zelf een conclusie
te trekken.
De mens was vroeger al van het water afhankelijk. Daarom vestigde
men zich in zo’n beekdal en maakte op allerlei manieren gebruik van
het water. Men zicht een geschikte plaats, die meestal iets hoger lag
dan het beekdal. Dit ter bescherming tegen overstromingen. Dit is
goed waarneembaar aan de linkerkant. Het dorp Waalre ligt duidelijk
op een verhoging.
Als u het begin van bos voorbij bent, ziet u rechts van
het pad berken met vele vergroeiingen staan. Zo'n
vergroeiing noemt men een heksenbezem. Het volksgeloof zegt, dat heksen tijdens hun nachtelijke vluchten
hun bezems verliezen aan boomtakken. In werkelijkheid
is een schimmel of virus de oorzaak van de woekering.

28
Zandpad volgen
tot einde.

29
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RuweRuwe
berk
berk
In de jaren 1993 tot 1995 zijn er links van het
pad ingrijpende handelingen toegepast t.o.v. de
houtopslag. Er is veel gekapt om wat meer licht op de
bodem te krijgen, zodat andere planten meer kans
heksenbezem
krijgen
om zich De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de
te
ontwikkelen.
werkgroep Kleine Landschapselementen van het I.V.N.-Veldhoven/
Vessem en door de vereniging Natuurmonumenten.

29
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Einde zandpad
rechtsaf
fietspad.
In het bos eerste
oversteek linksaf
naar
Natuurgebied de
Vlasrootvennen
(voorzichtig!).
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Zandpad recht-door
langs bosrand .
Einde brede pad
versmalde bospad
links aanhouden tot
visvijver. Rechtsaf
naar parkeerplaats.
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Op het einde van deze Nagelmekerseweg ligt fijn, veelal wit grind. Ook
op de percelen rechts en links van het pad treffen we dit grind aan, met
hier en daar wat grotere stenen. Het grind is hier lang geleden door de
Maas naar toe gebracht vanuit de Ardennen. Het stroomgebied van de
Dommel maakte indertijd deel uit van de Maasdelta. Rechts zijn in 1995
20.000 bomen geplant in het kader van herplantplicht.

30

Dit gebied ligt op een plateau tussen de Run en de
Dommel.
Het bestaat uit twee vennen en een visvijver.
Over het ontstaan van de Vlasroot zijn verschillende meningen. Men
spreekt namelijk over een afdamming met stuifzand van een
vroegere beekloop en over een uitwaaiingslaagte.
De Kleine Vlasroot is voedselrijker dan de Grote Vlasroot. Dit komt
door bemesting via akkers en weilanden. Dit is ook goed waarneembaar door de massale aanwezigheid van waterlelies.
Veel mensen zeggen dat de naam Vlasroot afkomstig is van een
vroeger gebruik van deze vennen m.b.t. het vlasroten.
Helaas zijn hierover geen historische bronnen bekend.
In 2000 zijn er rond de Vlasroot veel bomen gerooid met de
bedoeling de vennen hun oorspronkelijke open karakter terug te
Als
u van het bospad rechts afdraait adviseren wij om
geven.
af te stappen en te lopen tot de parkeerplaats.
Deze visvijver is in de jaren zestig gegraven ten
behoeve van de zandwinning. Later, tijdens het
bouwrijp maken van de Veldhovense wijk Heikant, is
fuut
deze vijver voor 1/3 deel dichtgestort met leem en puin.
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Op parkeerplaats
rechtsaf
halfverhard pad
tot asfaltweg
(Riethovensedijk).
Linksaf
tot
eerste zandpad
rechts .
Doodlopend
zandpad volgen
tot stuw in de
Run.

Aan de overkant van de Run ligt het Grootgoor, een
ongeveer 55 ha groot natuurgebied. Dit gebied wordt een broekbos
genoemd.

31

Terug naar
Riethovensedijk.
Hier rechtsaf
via wegsluis over
de
Veldhovensedijk.

31

Een broekbos is een laaggelegen vochtig tot zeer nat gebied.
De broekbossen waren houtleveranciers:
- hout uit heggen en dunne takken van knotbomen werden als mutserd gebruikt voor koken
en verwarmen.
- het dikkere hout diende als boerengeriefhout.
koolmees
- het betere hout, zoals eiken, gebruikte men als timmerhout.
- wilgen en populieren waren voor het maken van klompen.
Bij een natte periode is het gebied niet zonder gevaar te doorkruisen.
Het Grootgoor is in het voorjaar een paradijs voor de zangvogeltjes
. Het is de moeite waard om het in die periode te bezoeken.
De verbreding van de Run is een zogenaamde zandvanger.
Het door de beek meegevoerde zand en slib kan hier bezinken,
doordat de stroomsnelheid laag is vanwege en breedte en de stuw.
Van tijd tot tijd wordt het brede stuk door het Waterschap de Dommel
uitgediept. Aan de bruine kleur van het water en het zand kunt u
zien, dat ook de Run veel oer bevat.

Wegdek

Weg gaat over in
tweezijdig
fietspad. Kruising
oversteken en
rechtsaf richting Riethoven.
Einde fietspad
rechts en
meteen linksaf
naar overzijde
hoofdweg. Na
hoeve Broekhoven rechtsaf
fietspad
(paddestoel
21687; richting
Steensel en
Veldhoven).
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Aan de rechterkant van de Veldhovensedijk staan
o.a. Amerikaanse eiken. Deze bomen zijn
herkenbaar aan de scherpgepunte tanden en diep
ingesneden brede lobben van de bladeren.
kieviet
Ook vindt men hier nog restanten struikheide.

32

Aan de rechterkant staat een Kempische langgevelboerderij
van meer dan 100 jaar oud.
Op de zandgronden van de Kempen komt de langgevelboerderij nog
veel voor. Het is een boerderij waarvan het woon- en bedrijfsgedeelte
achter elkaar zijn gebouwd.
En als laatste
werd vaak een
opslagplaats
aangebouwd
voor alle karren
en machines: de
"karschop". Als
er ruimte bij
moest komen
werd die er
achter aan
gebouwd.
langgevelboerderij
De naam Riethoven is voor het eerst aangetroffen in bronnen uit 1368,
maar werd geschreven als "Rijthoven". In het Kempische dialect wordt
nog steeds van Rijthoven gesproken.
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Fietspad volgen
tot brug over de
Run.
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De Run is een beek, die vroeger begon als de Aa. Later
veranderde de naam bij de "Stevertsche watermolen" in de Run. De
Run heeft zijn naam te danken aan het oude woord runs, dat "loop"
of "stromende" betekende. De Run is een zijrivier van de Dommel.
Het industriepark de Run in Veldhoven is naar deze beek vernoemd.
De hoogteverschillen die u in het landschap
ziet zijn oude dekzandruggen, die
gevormd zijn in de laatste ijstijd. Het
vervoer van het zandstof en de korrels ging
in die tijd door de wind en sneeuw. Als in
het voorjaar de sneeuw dooide bereikte het
zand de grond. Daardoor ontstonden de
glooiingen in het landschap.

beekdal

Een beekdal is een
neergaand, gevarieerd
landschap aan
weerszijden van een
beek. Het is door de
beek gevormd, toen die
zijn loop in het verleden
steeds veranderde.

Wegdek

Routebeschrijving
Pad volgen tot
bosrand.
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Bij het begin van het bos staat een grote inlandse eik.
Dezelfde boomsoort ziet u achter u, verspreid in het beekdal van de
Run. Vooral in voor- en najaar komen deze karakteristieke
vrijstaande bomen tot hun recht.

34
Amerikaanse eik

Fietspad
vervolgen tot
ANWB-paddestoel
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De eik is een van onze belangrijkste
loofhoutbomen, met als voornaamste
soort de zomereik. De zomereik heeft
eikels met een duidelijk steeltje. De
zomereik
bladeren zijn nauwelijks gesteeld,
hebben een doffe kleur en zijn
onregelmatig gelobd. Een eik kan 500
jaar oud worden; er zijn zelfs eiken
aangetroffen die nog ouder waren.

Als u het broekbos uit rijdt, ziet u aan de linkerkant een vrij smal
afwateringsslootje, de Pinkgieter. In de bodem treedt als gevolg
van de zeer hoge grondwaterstand gleyvorming op.
D.w.z. dat er vlekken in de bodem ontstaan, die het gevolg zijn van
reduktie (afbraak) en oxydatie (roest) van met name ijzer- en
kalkverbindingen. Dit is goed waarneembaar door te kijken naar het
roestkleurige water.
Er is ook ijzerhoudende grond en kwelwater te vinden.
Om een kwel te zoeken is het raadzaam dit tijdens een
vorstperiode te doen. Daar kwelwater een constante temperatuur
van zo'n 4 graden Celcius heeft, bevriezen deze plaatsen niet.

Wegdek

Routebeschrijving
Bij paddestoelen
21702 en later bij
21665 rechtdoor

km
43,5

km
45

Er zijn twee
paden. Linkerpad
volgen

35
Einde Zandstraat
rechts
(Riethovenseweg).
Rotonde
rechtdoor
(Knegselseweg).
Vervolg tot kruising met beekje
(voor sportpark).

36
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Dit pad heet Zandstraat.
De Zandstraat werd volgens een kaart uit 1898 Zand
genoemd. Het was (is) een zandweg, die een verbinding
was tussen de Bussereindsche heide en de Riethovense
weg. In de omgeving van de Zandstraat ziet men op diverse
plaatsen struikheide groeien. Dit zijn overblijfselen van een
groot heidegebied, dat in het begin van deze eeuw tussen
Steensel en Veldhoven lag, nl. de Bussereindsche en
struikheide
Schootsche heide.
In het bos langs de Zandstraat staan veel struiken met glanzende groene
blaadjes: de Amerikaanse vogelkers. Ook gemakkelijk herkenbaar aan
de amandelgeur van de jonge schors.
Amerikaanse vogelkers wordt ook wel bospest genoemd, omdat deze
struik zich zo massaal verspreidt, dat er van een plaag (pest) gesproken
kan worden. De vruchten worden door vogels met pit en al opgegeten en
elders worden de uitwerpselen gedeponeerd. Waar deze struik opduikt,
zal de andere vegetatie het loodje leggen. Er wordt er dan ook alles aan
gedaan om deze plant te bestrijden.

36

De smalle beek, die onder de weg doorloopt, is de bovenloop van
de Gender. Een beek is een smal stromend water. Vroeger werd een
beek zo aangeduid, als hij doorwaadbaar was. Deze norm wordt
tegenwoordig niet meer gebruikt. Of men nu van een beek of een rivier
spreekt, is afhankelijk van stroomsnelheid, breedte, samenstelling van
de bodem en zuurstofgehalte.

Wegdek

Routebeschrijving
Weg vervolgen tot
kruising met
snelweg

km
45,5

37
Bij kruising met
Moormanlaan
rechtdoor
(Steenselseweg).
Eerste weg rechts
(Oude Dijk)

38

km
48

Bij splitsing
rechts
(Oeyenbos) tot
einde

39
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Vanaf het viaduct heeft u een breed uitzicht over de E34. de
autosnelweg die Lissabon met Stockholm verbindt.
Een kind kan begrijpen, dat deze weg de natuur geen goed doet. Hij is
voor veel zoogdieren een enorme versperring tussen twee
leefgebieden. Er vallen dan ook vele dierlijke slachtoffers.
Het drukke verkeer is een van de veroorzakers van de zure neerslag,
die onze bossen sterk aantast.
Als u deelneemt aan een georganiseerde IVN-wandeling in onze
bossen kunt u de gevolgen van de zure neerslag met eigen ogen zien.
De gidsen zullen u de verschijnselen leren onderscheiden.

38

Vroeger was hier de rand van de Wolfhoekse heide: een open
vlakte, waar de wind vrij spel had. Het ontstaan van de hoogteverschillen is niet met zekerheid verklaard. Het is aannemelijk, dat de heuvels
deel uitmaakten van de grote zandwal, die door de vroegere bewoners
van Knegsel als bescherming rond het dorp werd aangelegd.

39

Voor de huizen aan de linkerkant staan fraaie oude
lindebomen. De lindeboom werd dikwijls geplant bij
belangrijke gebeurtenissen. Hij werd ook beschouwd als
schutsboom van een dorpsgemeenschap of familie. De
lindebloesem werd in de volksgeneeskunde veel gebruikt om
thee van te maken tegen diverse kwalen. Het was ook een
vervangingsmiddel voor gewone thee. De voorjaarsbloei wordt
graag door bijen bezocht en is rijk aan nectar. Dit is af te leiden
aan de zoete geur die de boom dan verspreidt.

linde

Wegdek

Routebeschrijving
Rechtsaf
fietspad
Veldhovenseweg.
Voorbij
Oeienbosdijk
eerste weg links
(Koppelenweg).

km
49

40
Koppelenweg
volgen tot Zittard.
Kruising met
Antwerpsebaan
rechtdoor. Eerste
zandpad rechts.
Eerste pad links
(ook
Zittardsestraat).
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Het huis op de hoek van de Koppelenweg is bijzonder.
Het is een zogeheten onderlandhuis: voor een deel ondergronds
gelegen. Het huis is zo gebouwd, dat de zuidzijde via grote ramen veel
zonnewarmte krijgt. De koude noordkant is nagenoeg afgesloten.
Doordat het huis bedekt is met een dikke laag aarde is het zeer goed
geïsoleerd.
Links kijkt u uit over het dal van de Poelenloop. Het stroompje de
Poelenloop of Rijt heeft zijn oorsprong in het gehucht Driehuis ten
oosten van het E3-strand. Daar was een polderachtig en drassig
gebied met veel sloten en natte weilanden dat "de Poelen" genoemd
werd. Vandaar stroomde hij via de Sneidershoek en Hoekdries naar
Knegsel-dorp, waar hij langs de vroegere lagere school liep en
verder richting Veldhoven. Op Schoot mondt de Poelenloop uit in de
Gender. Door de ruilverkaveling en ontginningen zijn er lange
stukken van de Poelenloop nauwelijks nog waar te nemen. In erg
natte perioden kan men echter nog zien waar het water zich
verzamelt.
Op enkele plaatsen op de route
Als men van horizonvervuiling
kom je opvallende laagten
spreekt geeft dit aan, dat er aan
tegen. Dit zijn zandafgravingde horizon opvallende en vooral
en voor o.a. de woningbouw of
storende objecten te zien zijn,
ophogingen. Later werden deze
zoals hoogspanningmasten.
afgravingen meestal gebruikt
Hier, in het dal van de
als weilanden, omdat door de
Poelenloop is daarvan geen
lage ligging het er vaak drassig
sprake.
is.

Wegdek

Routebeschrijving
Asfaltweg
oversteken naar
zandpad (B-weg;
nog steeds
Zittardsestraat).

41
Zandpaadje
linksaf
(bij
viersprong). Einde
pad linksaf .
Pad volgen tot de
Brink van
Zandoerle.
km
52,5

Einde van de
route.
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Dit zijn de Zandoerlesche bossen.
Ook hier heeft het IVN-Veldhoven/Vessem een
natuurwandeling uitgezet. Karakteristiek voor
dit gebied zijn de houtwallen: sterk begroeide
zandwallen langs de perceelsgrenzen.
Houtwallen werden vroeger aangelegd om
akkers te beschermen tegen wild en om vee
binnen de weiden te houden. De begroeiing
werd gebruikt voor brandhout, het maken van
stelen voor werktuigen, klompen en
vlechtwerk. De dichte begroeiing trok veel
insecten, vogels en zoogdieren.

houtwal

De naam Oerle is samengesteld uit de woorden oer en loo.
Oer staat voor over en betekent: hoger gelegen.
Loo komt vaker voor in andere plaatsnamen en betekent bos. Oerle
betekent dus: het hoger gelegen bos. Op deze plaats is dat ook
duidelijk te zien.
Oerle bestaat uit twee delen: Kerkoerle, waar deze tocht niet komt,
maar waarvan de kerktoren wel even zichtbaar is, en Zandoerle.
Het zand is overigens op veel plaatsen weggegraven en gebruikt
voor ophoging. Aan het einde van de tocht is dit goed
waarneembaar. De verdiepte percelen aan weerszijden van het
Boswegje zijn oude zandafgravingen.

Tenslotte…

*VII

Het IVN, vereniging voor natuur- en milieu-educatie, is een vereniging van vrijwilligers en
beroepskrachten.
Het doel van het IVN, opgericht in 1960, is het bevorderen van natuur- en milieubesef door het organiseren
en stimuleren van educatieve activiteiten in de ruimste zin. Het IVN is georganiseerd in plaatselijke
afdelingen met plaatselijke en landelijke werkgroepen. Het landelijk bureau ondersteunt en coördineert.
Onze IVN-afdeling, 'Veldhoven - Vessem', organiseert o.a. natuurcursussen voor beginners en
gevorderden, begeleide wandelingen en fietstochten in de eigen omgeving, tentoonstellingen,
studie-weekends, enz.
Tevens zijn er werkgroepen die zich onder meer bezig houden met scholenwerk, planten (bermen), water
en vogels.
Eenieder die wil meewerken aan het verwezenlijken van de doelstellingen, kan lid worden.
Voor nadere informatie of een brochure over het IVN kunt U terecht bij het secretariaat van de IVN-afdeling
Veldhoven - Vessem, per adres:
Ariespad 5 - 5503 EZ Veldhoven.

Verantwoording
Deze fietsroute is in 1994 en 1995 uitgezet en beschreven door Will Colsters, Jan Dankers, Wim Deeben
en Martien van de Ven in het kader van hun opleiding tot IVN-natuurgids.
Er is dankbaar gebruik gemaakt van de deskundige informatie van Wim van Dooren uit Knegsel, Harrie
Hoppenbrouwers uit Wintelre en Cees Huijbers uit Vessem.
Onze dank gaat ook uit naar de afdelingen Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Veldhoven en
Grondbeheer van de voormalige gemeente Vessem c.a. (nu Eersel) voor de medewerking die we van hen
kregen.
De tekeningen zijn van de hand van Tiny Vos uit Veldhoven.
Tekst en route zijn intussen meerdere keren aangepast, voor het laatst in het voorjaar van 2010.

