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Populierenwandeling

Colofon
Route en tekst:   Natuurgidsen IVN Best
Foto’s:    Natuurfotowerkgroep IVN Best
Vormgeving:  MTD Landschapsarchitecten
DTP en druk:  Drukkerij Ketelaars, Uden

De Best Bijzonder!-wandelingen zijn mogelijk gemaakt door fi nanciële ondersteu-
ning van Best Bijzonder!, gemeente Best, MRE Stimuleringsfonds en Kloppend 
Hart van Het Groene Woud - provincie Noord-Brabant.

En vooral niet te vergeten door de inzet van veel IVN vrijwilligers!

Best Bijzonder! Natuurwandelingen

Genieten van bijzondere natuur, karakteristieke landschappen of mooie 
gebouwen in Best? Trek dan je wandelschoenen aan of pak de fi ets en 
ga eropuit. In en om Best kun je uitstekend wandelen en fi etsen. Of je nu 
een frisse neus wilt halen of een stevige tocht gaat maken. 

In deze folder vind je één van de vele mooie wandelroutes. Ook nog 
een andere route lopen of een fi etstocht maken? Kijk dan op de website 
www.bestbijzonder.com voor een compleet overzicht. Of neem een rou-
tefolder mee bij een van de Best Bijzonder!-informatiepunten. 

Deze wandeling is ontwikkeld door IVN Best. IVN laat jong en oud be-
leven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doet ze door veelzij-
dige activiteiten te organiseren, zodat mensen de natuur leren kennen, 
respecteren en ervoor zorgen. Vanuit deze visie is deze wandeling door 
natuurgidsen van IVN Best uitgezet. Zij kennen de omgeving goed en 
wijzen u op de mooiste plekjes, de fl ora en fauna onderweg.

Voor meer informatie kijk op www.inv.nl/afdeling/Best.

Gevaren van Neospora en afval voor koeien
Honden spelen een belangrijke rol bij het overbrengen van Neospora-in-
fecties onder koeien. De parasiet Neospora Caninum veroorzaakt bij 
koeien spontane abortus. De hond is gastheer voor deze parasiet. Hij 
wordt er niet ziek van, maar kan de parasiet wel via zijn ontlasting over-
brengen op de koeien.Ook zwerfafval is gevaarlijk voor koeien. Het ver-
oorzaakt hevige inwendige bloedingen waaraan ze kunnen doodgaan. 
Daarom vragen wij héél dringend jouw medewerking door honden aan 
te lijnen, geen ontlasting achter te laten in de weilanden en afval weg te 
gooien in de prullenbakken langs de route of mee te nemen naar huis. 

Bedankt!

Routeapp
De wandelroutes van Best zijn ook opgenomen in de app ‘Routes in Het 
Groene Woud’ en de app ‘IVN routes’. Met deze handzame app op je 
telefoon navigeer je over de juiste paden en wegen. Ze geeft bovendien 
extra informatie over bijzondere locaties langs de route. Download de 
app via de App Store/Playstore of scan de QR-code op deze folder.



De Vleut
De Vleut is een buurtschap aan de noordoost-
kant van de gemeente Best met een sterk 
agrarisch karakter. De naam is afgeleid van 
‘vloet’. Dit verwijst naar moerassig, laaggele-
gen hooiland dat regelmatig onder water staat. 
Je vindt er grote en kleine bedrijven, waarvan 
sommige met nevenactiviteiten. Midden in 
deze buurtschap ligt dierenpark BestZOO. Cul-
tuurhistorisch is de Mariakapel interessant. De 
Vleut is een mooi voorbeeld van een kampen-
landschap. Dat bestaat hier uit kleine percelen, 
omzoomd door populieren. Van het hout zijn tot 
1970 industrieel klompen gemaakt. Best heet 
in carnavalstijd niet voor niets ‘Klompengat’.

De Maria Assumpta kapel
Deze Mariakapel is in 1950 gebouwd als dank 
dat buurtschap De Vleut tijdens de Tweede We-
reldoorlog grotendeels gespaard is gebleven. In 
1993 is de naam van de kapel veranderd in ‘Ave 
Maria’. Je ziet dat op de gevel staan. Sinds 2012 
heeft deze kapel de status van gemeentelijk mo-
nument.

Populieren
Tussen 1050 en 1400 is de provincie Noord-Bra-
bant vrijwel geheel ontbost door massale kap. 
Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, 
heeft de Hertog van Brabant in 1396 het voor-
pootrecht in het leven geroepen. Aanvankelijk 
hebben grondeigenaren gekozen voor de aan-
plant van eiken en wilgen. Maar vanaf het mo-
ment dat huizen van steen worden gebouwd, 
gaan zij over op de aanplant van populieren. Dat 
zijn loofbomen die snel groeien. In 30 jaar tijd 
kunnen ze tot 40 meter hoog worden. Ze heb-
ben wortels die niet zo diep gaan, maar wel heel 
breed. Daarom mogen ze niet te dicht naast hui-
zen en wegen staan. Als de bladeren wiegen in 
de wind maken ze een ritselend geluid, wat als 
rustgevend wordt ervaren. Geniet tijdens deze 
wandeling van de lange rijen rechte stammen, 
die een wezenlijk onderdeel van dit landschap 
vormen.

De houtsnip
In de Vleutse Broek komen diverse vogelsoor-
ten voor, waaronder de houtsnip. Het gebied 
is daar bijzonder geschikt voor. De houtsnip 
houdt van vochtige bossen met een gevari-
eerde ondergroei en een dikke laag bladeren. 
Die zorgen voor een rijk bodemleven. Daar 
scharrelt hij graag in rond, op zoek naar re-
genwormen en larven van kevers. Het is een 
unieke steltloper, die in het bos en onder strui-
ken leeft. Hij is ongeveer zo groot als een duif, 
heeft een gedrongen gestalte en een lange, 
rechte snavel. Door zijn bijzonder goede ca-
moufl age valt hij nauwelijks op als hij op de 
bosgrond rust. Pas als je heel dichtbij komt, 
vliegt hij op. Het is een avond- en nachtvogel 
die met trage, stijve vleugelslag over het bos 
heen vliegt. Hij maakt knorrende en niesende 
geluiden en soms hangt er een druppel aan 
zijn snavel bij het zoeken naar voedsel. Daar 
komt de uitdrukking ‘snipverkouden’ van-
daan.

Het edelhert
Begin 2017 zijn door Stichting ARK en Brabants 
Landschap 13 edelherten uitgezet in De Scheek-
en. In het eerste jaar zijn maar liefst 5 hertjes ge-
boren! Het gebied waar ze leven is ruim 400 hec-
tare groot. Het leefgebied bestaat uit bijzondere, 
natte bossen op rijke grond, met overgangen 
van bos naar grasland. Daar voelen edelherten 
zich prima thuis. Zij rollen graag in modderba-
den en vinden hier voldoende bomen waar ze 
de bast van hun geweien aan af kunnen schuren. 
Door hun gedrag en begrazing maakt de koning 
van het woud het gebied geschikt voor andere 
dier- en plantensoorten. Hij geeft daarmee een 
krachtige impuls aan de biodiversiteit. Brabants 
Landschap verzorgt excursies in het edelherten-
gebied.

De Scheeken
De natte natuurparel De Scheeken ligt in de 
achtertuin van De Vleut. Dit natuurgebied 
vormt samen met De Mortelen het hart van Het 
Groene Woud. Het gebied is vooral bekend 
vanwege de herintroductie van het edelhert. 
In het verleden hebben mensen met een grote 
boog om dit moerassige elzenbroekbos heen 
moeten lopen. Door ontginning vanuit de om-
liggende dorpen is een sterk verkaveld land-
schap ontstaan. Op de nattere percelen vind je 
populierenbossen. Ondanks de ruilverkaveling 
is het kampenlandschap grotendeels in stand 
gebleven. Bewust is rekening gehouden met 
het reeds aanwezige landschap. Nu is de keu-
ze gemaakt om het elzenbroekbos weer terug 

te krijgen door vernatting van de populierenbos-
sen. Een elzenbroekbos kent een grotere biodi-
versiteit. Je vindt er veel kruidensoorten en het 
gebied is rijk aan vogels. Ook dassen, marters en 
vlinders horen hier thuis. Door de kalkrijke leem 
in de bodem komen hier veel en soms bijzondere 
slakkensoorten voor. Door de leemlaag zakt het 
water niet weg, waardoor het hier in de zomer 
behoorlijk nat kan zijn. De naam De Scheeken 
duidt waarschijnlijk op een eik, die de scheiding 
tussen de dorpen Best, Liempde en Sint-Oeden-
rode in het verleden heeft gemarkeerd. Deze eik 
heeft in de volksmond de naam ‘scheieik’ gekre-
gen. Dat is verbasterd tot Scheeken.


