
De route is in twee richtingen aangegeven met paaltjes met een rode kop. Of u linksom of rechtsom 
loopt, volg altijd de paaltjes die aan de rechterkant van het pad staan. Het hele rondje is 600 meter 
lang. Op diverse plekken staan bankjes.
De beschrijving is vanaf het heemhuis, maar ook vanaf de Randwijksingel (thv nr 125) is de route te 
volgen, volg de paaltjes met blauwe kop tot aan de houtwal. Verder zie * hieronder 
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De route
- Start bij het heemhuis
- Loop over de vlonder
- Volg het slingerpad 

over het grasland 
- Sla aan het eind 

linksaf
- Aan het eind is rechts 

de kruidentuin (8) 
Sla hierna linksaf

- Neem na de bocht het 
eerste zijpad rechts

- * Ga direct na de houtwal
linksaf

- Aan het eind kruist het 
pad weer de houtwal en 
is het beginpunt bij het 
heemhuis weer bereikt

1. Het heemhuis, met hiervoor de moestuin.
2. Bij het water is altijd wat te zien. In maart bruine kikkers, padden en salamanders. In 

mei kwaken de groene kikkers. In de zomer vliegen er allerlei insecten, waaronder
libellen en waterjuffers.

3. Dit is een schraal grasland, wat wil zeggen dat er weinig voeding in de bodem zit.
Hier bloeien veel kleine plantjes, zoals zandblauwtje, muizenoortje, schapenzuring en
hazenpootje.

4. Akkercomplex waarop een groot aantal oude granenrassen en andere gewassen 
worden verbouwd

5.     Het insectenhotel, het onderkomen voor bijtjes, spinnen en ander klein gedierte. 
6.     De bijenstand met de kasten voor honingbijen.
7.     Een ontwikkelde losse haag met in de herfst veel bessen, voer voor vogels.
8.     De kruidentuin.
9.     De hei, met een paar grote grove dennen (vliegdennen).
10.   De houtwal, dit is een historische wal die lang geleden is aangelegd als veekering of

grens tussen twee landeigenaren. 
11. Het bos is geleidelijk omgevormd van een dennenakker naar een natuurlijker

gemengd bos met grove den, eiken, berken, beuken, lijsterbes en hulst.
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Mocht u een vrijwillige donatie willen geven kunt u dit via 
deze QR-code doen. Deze kunt u met uw mobiele telefoon 
scannen en aangeven welk bedrag u wilt doneren.  
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