NATUURBELEEFPAD

3. HAZENDUCT

7. POOTAFDRUKKEN

Welkom in de Dommelbimd!
Wij nodigen je uit om de natuur in dit mooie
stukje Dommeldal te beleven. Dit kan via het
natuurbeleefpad en onderweg kun je onze tips,
vragen en opdrachten gebruiken voor een unieke
ervaring in het veld. Kijken, luisteren, voelen, ruiken
en bewegen. Zoek de paaltjes met de libel en kijk
dan in deze folder bij het bijbehorende nummer.

In de Dommelbimd leven hazen. Soms willen hazen
er als een haas vandoor gaan. Het laarzenpad
en natuurbeleefpad loopt dwars door hun
leefgebied. Om ze dan het goede hazenpad te
laten kiezen helpen wij ze met dit hazenduct. Kijk
of je pootafdrukken van hazen of andere dieren
ziet in het zand bij het hazenduct. (Tip: vooral als
het gesneeuwd heeft, kun je goed spoorzoeken) Ga
er zelf eens als een haas vandoor! Klaar voor de
start……af!

Weet jij van welke dieren de pootafdrukken zijn op
de houten palen? Om je op weg te helpen hebben
we een foto van ieder dier afgebeeld. Van twee
diersoorten zijn de pootafdrukken op de palen
groter dan in het echt. Dieren en mensen laten
sporen na. Kijk welke je kunt vinden en welke je zelf
achter laat in de modder.

4. BLOTEVOETENPAD
Nu je hier al een poosje bent en rond hebt gekeken
vind je het misschien leuk om je schoenen of
laarzen uit te doen. Wat voor ondergrond voel je?

Je bent nu op de beleefplek met de bankjes en
stelten. Op het informatiebord kun je meer lezen
over de geschiedenis en de natuurwaarden van de
Dommelbimd. Het landschap heeft in ieder seizoen
zijn eigen kleur. Welke kleuren zie jij vandaag
allemaal in de Dommelbimd?

2. HOI! MIJN NAAM IS BERTHA

5. VLECHTHEG

9. POPULIEREN

Ik ben een koeienras uit het zuidwesten van
Frankrijk. Wij mogen hier grazen van mei tot
november. In de winter staan wij binnen in de stal.
Je kunt dit ras herkennen aan de zachte tinten
beige/bruin en de forse bouw. Hebben de koeien
kalfjes? Tellen maar...

Een vlechtheg werd in het verleden gebruikt als
afbakening van een wei om het vee bijeen te
houden en grote roofdieren erbuiten. Vrijwilligers
hebben in 2014 deze vlechtheg aangeplant. Na
ongeveer zeven jaar worden de haagplanten
in elkaar gevlochten. Voor deze vlechtheg zijn
verschillende plantensoorten gebruikt. Misschien
kun je ze terugvinden als je goed kijkt naar de
bladvormen en knoppen. Het zijn o.a. de gelderse
roos, hazelaar, veldesdoorn en wegedoorn. Vind jij
zelf vlechten ook leuk? Je denkt dan misschien aan
staartjes in je haar maar met grassen en twijgjes
kun je ook mooi vlechten.

Populieren horen bij het Brabantse landschap.
Populierenhout werd vroeger gebruikt voor het
maken van klompen. Ga even op de bank zitten
en geniet van het geluid van het ruisen van de
bladeren.

6. PITRUS

11. DOMMEL

Dit is een plant met lange harde grasstengels.
Vroeger werd de kern van de stengel gebruikt
als lontje voor kaarsen en olielampen. Je kunt
de stengel pellen en kijken of je ook een lontje
overhoudt. Droog de lont en je kunt deze voor een
zelf gemaakte kaars gebruiken.

De Dommel heeft dit landschap gevormd. Wat
weet jij van de Dommel? Wist je dat deze beek
ontspringt bij het dorpje Peer in België en uitmondt
in de Maas bij Den Bosch?

imd

8. BELEEFPLEK

10. VOGELS
Er zijn in de Dommelbimd sinds 2013 meer dan 70
soorten vogels gespot. Een paar bijzondere soorten
zijn: watersnip, ijsvogel, slechtvalk en groene specht.
Hoeveel vogels hoor of zie je nu? Ken je ook hun
naam?

Graag houden we de Dommelbimd afvalvrij. Neem
jij je afval mee naar huis?
We hopen dat je hebt genoten. Tot de volgende
keer!

TOT ZIENS!

De suikeresdoorn is een Amerikaanse boomsoort.
Het blad van de suikeresdoorn staat centraal op de
vlag van Canada. Het hout van de suikeresdoorn
is heel hard en wordt gebruikt voor meubels en
vloeren. Deze boom is ongeveer 75 jaar oud en
behoort tot de oudste van de Dommelbimd. Kijk
omhoog naar de enorme kroon van de boom.
Onder de boom kan door de schaduw maar weinig
groeien. Zoek iets op de grond wat afkomstig is
van deze boom.

Laar

Vormgeving Sint Lucas Creative Community in
opdracht van de Stichting Dommelbimd mede
dankzij de Stichting BoeL

1. SUIKERESDOORN
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