november 2011, herzien oktober 2015

Wandeling ’t Lijnt, Keldonk (6 km.) “de Geelgors”
 Start van de wandeling op het Geregt, waar de verharde weg
ophoudt. Op dit kruispunt het zandpad rechts inlopen
(zuidwestelijke richting) (1).
Het bos achter u is eigendom van Brabants Landschap; het
grootste deel van de Lijntse bossen is echter eigendom van
gemeente Veghel. Van oorsprong heidegebied maar begin vorige
eeuw in cultuur gebracht: landbouw, en de slechtere delen werden met bomen beplant.
Op het pad staan in de herfst twee soorten kleine bekerzwammen, zwammetjes van amper 1
cm. doorsnede. Over het veld vliegen in de zomer de boerenzwaluwen die hun nest hebben in
de schuur.
Wandelaars die de wandeling de “Bonte Kraai” lopen en deze ronde erbij nemen slaan
bij punt 6 van de route “Bonte Kraai” rechtsaf i.p.v. linksaf (*).

 Het zandpad uitlopen tot bord
knooppunt 25. De brede
zandweg schuin-links oversteken
en het kleine paadje inlopen
(wordt ook door fietscrossers
gebruikt) (2).
 Het pad volgen (buigt naar
links) tot de verharde weg (3),
hier naar rechts (Schaapsweg).
Langs deze sloot zat vroeger de
ijsvogel maar sinds enkele wat
strengere winters is die hier niet
meer gezien. In het voorjaar en
zomer volop libelles en juffers.
Een regelmatig geziene soort is
de oeverlibel, een grote libel met
een pijlvormig blauwberijpt
achterblijf met een zwarte punt
(mannetje).
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In de bomen langs de Schaapsweg zingt de geelgors; in het voorjaar en in de zomer hoor je
hem de 5e symfonie van Beethoven zingen. De geelgors, een vogel van halfopen
landschappen, was vroeger een algemene broedvogel
in Nederland. Rond 1950 waren er nog zo’n 100.000
paar, nu zijn er rond de 25.000 paar in het oosten van
Nederland; in het westen broedt de geelgors niet meer.
Deze dramatische afname is te wijten aan het
verdwijnen van kleinschalige landschapselementen
zoals hagen, houtwallen ed.
De sloot aan de andere kant bevat veelwortelig kroos;
zoals de naam al doet vermoeden, een kroos met veel
wortels in tegenstelling tot eendenkroos, dat maar één
wortel per blaadje heeft.

Geelgors

Veelwortelig kroos, klein kroos (eendenkroos) en kroosvaren (azolla )

 Eerste zandweg links (4).
Links van het pad velden met maïs en rechts weilanden waar in de winter veel spreeuwen en
kramsvogels fourageren. Op het pad zijn soms reeënprenten te zien. In de bermen staat in de
zomer koninginnekruid (met in de goede tijd veel vlindersoorten), late guldenroede, grote
lisdodde, struikheide, wilde bertram, braam, vlasbekje, duizendblad …..
Tussen de brede stekelvarens links staan twee wijfjesvarens, te herkennen aan de
haakvormige sporenhoopjes die in twee rijen onder het blad te vinden zijn
We lopen door het territorium van een buizerd die
hier weleens op een weipaal zit.
 Het zandpad buigt af naar rechts, pad
vervolgen en aan het eind linksaf (5).
Links een particulier terreintje met een poel, haag
met o.a. gelderse roos en het maaisel wordt op een
ouderwetse manier gedroogd (hooimijt). Ook hier is
weer de geelgors te horen en kun je hem verderop
zien in de bomen langs de verharde weg.
Gelderse roos
 Op de verharde weg naar links en richting de Lijntse Bossen lopen.
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 Vlak voor het bos, langs de slagboom (6), rechts het schouwpad langs de sloot
inlopen (sloot links houden).
In deze sloot veel schrijvertjes, een glanzend
blauwzwart kevertje met de kenmerkende
draaiende, lusachtige, zigzaggende
zwembeweging op het water.
Volop sterrenkroos, vormt pleksgewijs matten in
het water en als je goed kijkt zie je kleine visjes
tussendoor zwemmen. Het gras met lange, platte
slierten in het water is mannagras. Van de zoet
smakende zaden werd vroeger pap gemaakt.
 Het schouwpad komt langs een sluis en buigt daar naar rechts en verderop weer naar
links.

Koningsvaren

Aan de linkerkant van het pad heeft iemand zijn tuinafval
ooit gedumpt en nu staat er volop gevlekte dovenetel. In de
laatste bocht staan verschillende koningsvarens, een plant
die op de lijst van wettelijk beschermde planten in
Nederland staat. De binnenste bladeren van de
koningsvaren zijn de
bladeren waar de
sporen gevormd
worden, dit in
tegenstelling tot
bijvoorbeeld de
stekelvarens waar
alle bladeren sporen
vormen. De
koningsvaren kan
wel 100 jaar
worden!

 Aan het eind van het pad links (7) de onverharde weg langs de Zuid Willemsvaart.
Op verschillende plekken in de beschoeiing zijn er passages gemaakt zodat reeën en ander
wild over kan steken. Langs de vaart groeit o.a. riet en harig wilgenroosje (roze bloemen).
Aan de andere kant van de Zuid Willemsvaart is de N279; zeer hoorbaar!.
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Wilde Kers

Links staan enkele kersenbomen, herkenbaar aan de horizontale strepen in de bast.
 Tweede bospad naar links, (8) langs de versperring.
 Op het kruispunt naar rechts (9).
 Bij het volgend kruispunt rechtdoor. Na ongeveer 40m. linksaf (10) een smal
houtsnipperpaadje.

Boomgaardvuurzwam

Hier staat een bankje, neergezet door de kinderen
van den Boogerd met inscriptie “ter herinnering aan
ons thuis”.
Op de houtsnippers staan vaak geweizwammetjes
en op de dode fruitbomen aan de linkerkant zijn de
vruchtlichamen van de boomgaardvuurzwam te
vinden. De boomgaardvuurzwam is een parasiet die
zich nestelt in dode delen van de boom en witrot
veroorzaakt. Het vruchtlichaam is meerjarig wat
betekent dat de hoed jaren achtereen doorgroeit.
Ook het aantal vruchtlichamen neemt toe.
In de late zomer/vroege herfst staat op dit pad de
vleeskleurige zalmplaat, een paddenstoel die vaak in
een heksenkring staat. Veel later in het jaar staat
aan de rechterkant van het pad een heksenkring met
nevelzwammen.
De boomgaardvuurzwam en de vleeskleurige
zalmplaat zijn zeldzame soorten in Nederland.

Wandelaars die de route “de Bonte Kraai” lopen pakken hier de route van deze wandeling op:
punt 8 wandeling Bonte Kraai.

 De route “Geelgors” vervolgt het houtsnipperpad dat weer uitkomt op een breder
pad.
 Hier naar rechts en dan is het startpunt alweer in zicht.
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