Wandelen met …………..

Het Goor

Het Goor, een kaal, drassig, weinig spectaculair bosgebied, doorsneden door
eiken- en beukenlanen. Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat het
een saaie wandeling wordt. Niets is minder waar.
Tussen de Zuid Willemsvaart en het Eindhovens Kanaal ligt het prachtige
natuurgebied het Groot Goor. Ten oosten van het gebied loopt de Goorloop
en ten noorden en westen ligt de bebouwing van Mierlo-Hout. De grootte
van dit gebied is ca. 160 hectare.
Het gebied werd door de eeuwen heen in belangrijke mate gevormd door de
Goorloop (stroomdalgebied). Bij hoge waterstand trad deze beek veelvuldig
buiten haar oevers. Daardoor vormden zich uitgestrekte moerassen. Deze
moerassen verlandden weer na enige tijd en zo ontstonden de broekbossen,
waarvan nu nog enige complexen zijn overgebleven. Het gebied is rijk aan
plantensoorten en paddenstoelen.
Vogels als roodborst, boomklever, lijster, winterkoninkje en grote bonte
specht laten zich in het voorjaar volop horen omdat het dan de tijd is om
hun territorium af te bakenen.
Als het om diersporen gaat wordt vaak vooral
gedacht aan pootafdrukken (prenten), maar er zijn
veel meer sporen van dieren te vinden zoals nesten,
braakballen, keutels van vossen, haksporen van
spechten, verlaten nesten, vraatsporen,
wroetplekken van vogels en reeën, muizenholen,
molshopen en wissels.
Het Goorse bos vormt een terp in dit
moeraslandschap, waardoor enkele fraaie lanen van
beukenbomen lopen. Vroeger lag in dit gebied een
vuilnisbelt. Vermoedelijk vanwege het feit dat er
daardoor daar veel kalk in de bodem zit, worden er
wijngaardslakken aangetroffen.
De wandeling heeft een lengte van circa 2 km.

Wandelen met …………..

Kijk voor al onze activiteiten regelmatig op https://www.ivn.nl/afdeling/helmond daar vindt u mooie
wandelingen die begeleid worden door een van onze natuurgidsen.
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