Gemeentehuis
wandeling

Wandeling met mogelijkheid tot bezoek aan Vlindertuin Waalre
Download de wandeling gratis via de app izi.TRAVEL
Rondwandeling / Lengte: 6 of 4 km
Vertrekpunt: Stationskoffiehuis

Deze wandeling is gesitueerd rondom het
grensgebied tussen de kerkdorpen Aalst en Waalre.
Hierbij worden een aantal verschillende, typisch
Brabantse biotopen bezocht zoals heide,
bos, ven en stuifduin.

1. Stationskoffiehuis en Gemeentehuis
In 1866 kregen de beide kerkdorpen
Aalst en Waalre een treinverbinding
aan de spoorlijn Eindhoven-Hasselt. Na
opheffing van de lijn in 1955 rest nu nog
café-restaurant “Het Stationskoffiehuis”
bij de plaats van het voormalige station.
De gemeenten Aalst en Waalre zijn in
1923 samengevoegd. Op de grens werd
een nieuw gemeentehuis gebouwd. Dit
brandde af in 2012. Nu is het gemeenHet wapen van de
tehuis herbouwd met behoud van oude
gemeente Waalre
stijlelementen: “Het huis van Waalre”.

2. Lisseven en Gemeentehuisven
Uitwaaiïngsvennen hebben geen verbinding met het
grondwater, zij worden uitsluitend gevoed door regenwater en hebben een vrij kwetsbare leemlaag als
bodem. Zo’n voedselarm ven ligt aan de rechterkant: het
Gemeentehuisven.
Veel vennen werden door de eeuwen heen door de
mens gebruikt als viskweekvijver, het water werd
daardoor veel voedselrijker. Het voedselrijke Lisseven,
waarin veel karpers leven, ligt bij de vakantievilla voor
langdurig verzorgden en verpleegden “’t Woldersven”.

3. Het Hoge Duin

6. Vlindertuin

Eeuwenlang waren de zandgronden bedekt met eindeloze
heidevelden. Door overmatige begrazing door schapen
en het steken van heideplaggen werd de grond kaal en
kon het zand vrijelijk stuiven.
Omdat het zand een bedreiging vormde voor de bewoners is men vanaf 1850 de stuifzanden gaan beplanten
met bomen.
Het Hoge Duin is een restant van zo’n stuifduin en ligt op
24 meter boven N.A.P. Kinderen spelen hier al generaties
lang met slee en schep.

Op het terrein van de voormalige gemeentekwekerij is
in 2003 Vlindertuin Waalre
aangelegd. Vlinders, libellen, hommels en solitaire
bijen vinden hier een aantrekkelijke leefomgeving.
Landkaartje
De tuin bestaat uit een siertuin en een natuurlijk gedeelte met verschillende biotopen. In de siertuin kunt u inspiratie opdoen
om uw eigen tuin insectenvriendelijker te maken. De
poort van de tuin is altijd open. De toegang is gratis.

4. Villawijk
In de twintigste eeuw zorgde de ontwikkeling van Eindhoven als industriestad voor welvaart in de regio.
De gegoede burgerij, vooral bestaande uit kaderpersoneel
van Philips en Daf, zocht naar een aangename woonomgeving in de directe nabijheid van de werkomgeving.
Zo is na de Tweede Wereldoorlog deze villawijk in de
buurt van de Lissevenlaan ontstaan.

7. Verland ven
Het aantal vennen neemt in snel tempo af. Om het vennenlandschap in stand te houden is onderhoud onontbeerlijk. Een ven dat aan zijn lot overgelaten wordt, is gedoemd
te verdwijnen: het groeit namelijk dicht. Bij het droogvallen raakt de venbodem overgroeid met Pijpenstrootje.
WOok zien we opschot van berken en dennen. Bos zal uiteindelijk de overhand krijgen. Dit is een natuurlijk proces.
Door de natuurwerkgroep van IVN in samenwerking met
buurtbewoners werd het bijna dichtgegroeide Blokven in
2015 ontdaan van opschot van boompjes en zijn er bomen
gerooid om weer ruimte te maken, zodat het oorspronkelijke ven weer in zijn oude luister kan terugkomen. Dopheide , zonnedauw en gagel krijgen weer een kans.

8. Van productiebos tot gemengd bos
1. Zwarte specht
2. Grote bonte specht

3. Kleine bonte specht
4. Groene specht

5. Spechtengaten
In deze laan treft men in bijna iedere boom een spechtengat aan. Zo’n broedholte kan jaren oud zijn en wordt ook
wel eens bewoond door een vleermuizen-, spreeuwen-,
kauwen- of boomklevergezin dat de opening naar believen aanpast.
In het voorjaar tref je onder de boom regelmatig verse
houtsplinters aan van het hakwerk van spechten.

Productiebos

Recreatiebos

Het bos van de in rijen aangeplante bomen van één
soort voor de houtproductie is de laatste jaren verruild
voor recreatiebos.

9. Heide
De heide was vele eeuwen van levensbelang voor de
landbouw. Schapen, die voor vruchtbaar makende mest
zorgden, konden daar grazen. Heide strekte zich uit zover
het oog reikte.
Door het gebruik van kunstmest werd het houden van
schapen overbodig en ging men deze woeste gronden
ontginnen of bebossen.
Sta hier even stil. Sluit de ogen. Voel de wind of de
warmte van de zon op je gezicht. Ruik de geur van de
heide. Hoor de vogels. Voel de verbondenheid met moeder aarde.......

10. Loofbomen
Hier langs de oude spoorbaan tref je diverse soorten
loofbomen aan.
De Tamme Kastanje is vermoedelijk door de Romeinen
naar West Europa overgebracht. De kastanjes, ontdaan
van de stekelige doppen, zijn heerlijk om te eten. In de
lente draagt de boom prachtige witte katjesachtige mannelijke bloemen.
De inlandse eiken leveren goed wintervoedsel voor eekhoorns, gaaien en reeën. Op de eik komen veel gallensoorten voor, vooral in het najaar. Kijk maar eens op blad,
tak en knop.
De sneller groeiende Amerikaanse eik komt oorspronkelijk uit het noordoosten van Noord-Amerika. De vurige
herfstkleuren van het blad van deze eik zijn een feest voor
het oog.
Tamme kastanje

Inlandse eik

Amerikaanse eik

Ontwerp en layout:
Dommelsch Designteam

Tegenwoordig kiest
men voor gemengd
bos.
Gesnoeide takken en
toppen blijven liggen
ter bevordering van
de voedselvoorziening van insecten
en vogels en ieden verspreidingsmogelijkheden voor
schimmels en paddenstoelen. Dood hout leeft … til
eens een stuk dood hout op van de grond. Zie je wat
daar allemaal krioelt?
De open plekken in het bos zorgen voor meer lichtinval.
Dit geeft aan wachtende zaden een kans om te kiemen
en men ziet zeer snel het plantenassortiment uitbreiden.
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