Natuurpad Zevenhutten (IVN De Groene Overlaat)
In 2002 is door de gemeente Cuijk, het Brabants Landschap en IVN de Groene Overlaat het natuurpad Zevenhutten
officieel geopend. Hoewel het natuurgebied niet zo groot is, valt hier heel wat te genieten. Naast het bos bestaat het
terrein uit graslanden, akkers en houtwallen. Zevenhutten is met name bijzonder vanwege de dassen die hier wonen.
Het vormt een soort knooppunt tussen de twee grote dassengebieden van Oost-Brabant: die van Tongelaar en die van
Vierlingsbeek.
Bijzonder zijn ook de hoogteverschillen in Zevenhutten tot wel
2½ m. Deze zijn ontstaan door het verwilderde riviergeulensysteem in de ondergrond. Dit is te zien aan de vegetatie:
er zijn restanten zichtbaar van een voormalig heideveld: hier en
daar staan struikheide, brem en ruwe berk.
Tot ongeveer 50 jaar geleden werden er door boeren overal
poelen aangelegd zodat het vee een drinkplaats had. In en nabij
de poelen ontwikkelden zich allerlei natuurwaarden waarin
salamanders, kikkers, libellen en vlinders zich thuis voelden. Toen
de meeste poelen, als gevolg van de komst van drinkpompenverdwenen, zijn veel van deze diersoorten zeldzaam geworden.
Daarom heeft Brabants Landschap in dit gebied een aantal nieuwe poelen aangelegd. Hiermee wordt het leefgebied
van deze dieren veiliggesteld.
Veel dieren profiteren van het afwisselende gebied in Zevenhutten. Het bos biedt beschutting, de akkers en weilanden
leveren voedsel. Veel dieren houden zich daarom op in bosranden en andere overgangszones, zoals houtwallen,
struwelen en ruige slootkanten. In Zevenhutten zijn al 6 ha houtsingels en overhoeken aangeplant. Hier profiteren niet
alleen de vossen, dassen en reeën van, maar ook allerlei insecten, kleine marterachtigen, knaagdieren, vleermuizen en
struweelvogels.
Wilt u dit natuurpad eens bewandelen, haal dan de folder bij gemeentehuis of VVV. De informatie in deze folder wijst
u op de vele bijzonderheden van dit gebied en biedt interessante weetjes over flora en fauna. Het natuurgebied bereikt
u door in de wijk Padbroek het spoor over te steken en de Hapseweg te volgen tot aan de 1e weg links: dit is de
Zevenhutten. Het begin van het natuurpad wordt aangegeven door een informatiepaneel.
Natuurliefhebbers kunnen hier echt hun hart ophalen. Een wandeling door dit gebied raden wij dan ook van harte aan:
het is zeker de moeite waard!
Zie verder:
Adri-Janfotografie.nl. Fotoserie Zevenhutten. Voor meer info klik hier.
Brabant.nl. Natuurgebieden in Noord-Brabant t/m pagina 12. Voor meer info klik hier.

Wandelen in en om dit gebied:
 Klik, Print en Wandel. Zevenhuttentocht 16 km. Voor meer info klik hier.
 Brabants Landschap. Zevenhutten 2,9 km. Voor meer info klik hier.
 Yumpu.com. Natuurpad Zevenhutten en De Hulsdonk. Voor meer info klik hier.

