
IVN Wandeling Bakelse Beemden. 

Op 1
ste

 Paasdag verzamelen zich zo’n 40 mensen aan de poort van Landgoed de Bakelse 

Beemden, om deel te nemen aan een wandeling o.l.v. een  IVN gids. Gezien de enorme 

belangstelling is Jos van Rooij , natuurgids van IVN Helmond,zo vriendelijk om de helft van 

de groep voor zijn rekening te nemen. 

Onder een vriendelijk paaszonnetje begint onze wandeling, zoals gewoonlijk door de mooie 

Beukenlaan . Echter de storm van de afgelopen dagen heeft een ware ravage aangericht, 

waardoor onze wandeling een avontuurlijk karakter krijgt. Overal liggen afgebroken takken 

en omgewaaide bomen. In dit productiebos met wel 10 verschillende soorten populieren 

wordt niets opgeruimd.De eigenaar (Peter-Paul Ferdinand de Vries) lijkt zich hier niet 

verantwoordelijk voor te voelen. 

Al snel worden we geconfronteerd met een omgewaaide Beuk, wat als voordeel heeft, dat je 

mooi de opbouw van een boom kan zien. Aan de onderkant van de omgewaaide bomen krijgt 

het winterkoninkje en 

ijsvogeltje zodoende 

de gelegenheid zich 

te nestelen. 

Aangekomen bij de 

Bakelse Aa kun je 

zien dat dit gebied 

flink op de  schop is 

gegaan. De Bakelse 

Aa is al voor een 

groot gedeelte 

gemeanderd en op het 

Landgoed wordt een 

waterberging 

gerealiseerd. Er wordt 

ruimte geboden aan 

meerdere/andere 

plantensoorten en 

dieren. Ook aan de 

recreatiefunctie van 

het gebied wordt gedacht. Zo wordt het bestaande wandelpad uitgebreid. Verder op onze 

wandeling krijgen we daar een voorproefje van! 

Na nog even het speenkruit of katteklootjes, de duivelswandelstok en de watercipres 

bewonderd te hebben, staan we voor het volgende obstakel: 2 dikke omgewaaide sparren. Met 

wat hulp van elkaar komt ieder er zonder kleerscheuren overheen. Waar de gids ons voor 

waarschuwt: ” druk NIET op de harsbolletjes die je op de stam ziet ! “, zijn er altijd mensen 

die juist dan de verleiding niet kunnen weerstaan (mannen natuurlijk!). Het 

gevolg…..plakkerige troep op kleding en een doordringende geur. Wist u trouwens dat een 

boom eigenlijk een plant is? We hebben eiken gezien met wel 5 stammen. Deze zijn dus niet 

gecultiveerd. Ook heeft een boom ruimte nodig om zich in zijn volle pracht te kunnen 

ontwikkelen. Staan ze dicht bij elkaar , dan worden ze steeds hoger om maar als eerste bij het 

licht te kunnen zijn. Wie het éérste boven is……….We klimmen weer over 2 omgewaaide 

populieren en komen op een prachtige open plek, waar je je zo een mooie picknick bij kunt 

bedenken. Het is een ideaal gebied voor konijnen en reeën. 2 buizerds vliegen over, op zoek 

naar een jong konijntje. De paashaas zijn we er niet tegengekomen, alhoewel hij wel voor 



paaseitjes heeft gezorgd. Verder op onze 

wandeling komen we verschillende soorten 

mossen tegen. Mos kan wel 10x zijn eigen 

gewicht opzuigen! Op een dode boom zitten een 

tiental tondelzwammen. Het lijkt wel een 

totempaal. Fried, de onvermoeibaar vertellende 

gids, heeft de volgende naam bedacht : 

“Totemtientondelzwampopulier” Even verder 

lopen we langs de zogenaamde rabatten voor 

waterafvoer. Bomen groeien op de verhogingen 

of langs de uitgravingen…..het is maar hoe je het 

bekijkt….. We beginnen aan het laatste gedeelte 

van onze wandeling langs de gemeanderde 

Bakelse AA. Eérst nog even een slootje zien te 

“overbruggen”. Onder grote hilariteit en 

glijpartijen bereikt ieder toch, met de hakken over 

de sloot, veilig de overkant. Hier vinden we nog 

volop de riviermossel, daar waar de oude Aa 

heeft gelopen. 

Via het ‘Bewoners-Initiatief’ van Dierdonk 

worden in dit gebied binnenkort 2 ooievaarspalen gezet. Houdt u de Gazet in de gaten!! 

Er zijn in dit gebied al een witte- en zwarte ooievaars gesignaleerd. 

We zijn, na twee mooie uurtjes, gekomen aan het einde van een interessante, leerzame en 

gezellige wandeling. 

Alle deelnemers krijgen een mooie folder (van het Waterschap Aa en Maas) mee om nog eens 

te kunnen lezen en zien, hoe de waterberging en natuurontwikkeling langs de Bakelse Aa zich 

gaat voltrekken. 

Op natuurkanaal.nl kan men ook de nodige informatie opdoen. 

Met dank aan de gidsen: Jos van Rooij en Fried van Rijt 

H@nny van Rijt 
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