
 

 

MIDZOMERWANDELING: 

 
Samen met Vrouwen van Nu Bavel hebben we op de langste dag 

een mooie wandeling gemaakt. We waren met 25 dames en 

kwamen bij elkaar bij de 7 heuveltjes aan 

de Galderseweg. 

Daar zagen we onze gids Henk Martens. 

Met hem liepen we richting de Kogelvanger 

en zagen we links op het Sulkerpad een 

suikeresdoorn. Een bijzondere boom waaruit ahornsiroop 

gemaakt kan worden. We liepen verder naar de verbouwde 

boerderij Nieuwe Huizen en richting Blauwe kamer. Daarnaast 

staat een houten huis, een blokhut van Ben van der Veer. Hij 

heeft het huis in erfpacht van het Brabants landschap. Het huis 

is gebouwd in 1920 en is als ‘prefab’ gemaakt. Elke plank heeft 

daardoor zijn eigen 

nummer. 

Op de landweg naar de 

Blauwe kamer zagen we op 

een grote boom de 

tonderzwam. Deze 

veroorzaakt bruinrot in de 

boom en die is dan ten dode opgeschreven. 

Hoe kun je bepalen hoe oud een boom is? Dit zou 

je kunnen doen door de omtrek te meten, deze keer 2 en gedeeld door 5. Zo kun je 

de oudheid berekenen. Alleen de beuk groeit trager. 

Het mastbos is ontstaan rond 1515. Vroeger was het 140 ha. en nu nog 60 ha. 

Op sommige bomen staat een rode stip op de stam. Dat betekent dat die gerooid 

gaat worden. Volgens de bosbouwwet moeten de sterkste bomen overleven. Na 6 à 

8 jaar wordt er weer 

gekeken welke bomen 

het veld moet ruimen. 

We komen langs het 

gedenkteken van de 

Duitse bezetter, waar 

11 verzetsstrijders zijn 

gefusilleerd. Daarnaast 

is een grote poel, de 

eigenlijke 



‘kogelvanger’, waar veel kikkers zitten en 

zonnebaars werd uitgezet, zelfs zoveel dat ze 

bestreden moesten worden. 

Nog een tip van Henk: Als je bosbessen of 

bramen zou willen plukken, doe dit dan altijd 

boven kniehoogte, dit in verband met het 

uitzetten van het territorium van vossen. Zij 

zetten hun territorium uit door een urinespoor 

achter te laten. Dit kan hondsdolheid veroorzaken. 

 

 

We hebben een mooie route gelopen. 

Lekker weer om te wandelen, 25gr. 

vooral omdat we een beetje beschut 

konden lopen. 

Vandaar terug naar de 7 heuveltjes 

voor een welverdiend kopje koffie 

met ‘n brownie. Een mooie afsluiting 

van de avond.  

 

Met dank aan Vrouwen van Nu Bavel 

voor de organisatie en Henk Martens 

voor de mooie route en uitleg. Volgende keer is Teteringen aan zet, anders gaat 

Ulvenhout het organiseren. 

Zomerse groet Rini  

 

  


