
Verslag excursie Dommeldal op zaterdag 18 augustus 2018 
 
Dat was wel even een vreemde gewaarwording toen we over een vakantiepark moesten 
lopen naar het begin van de wandeling nadat we onze auto’s geparkeerd hadden bij de 
Volmolen van Waalre in Riethoven, onder Eindhoven. We waren met z’n vijven en hadden 
er zin in om op deze niet al te warme, maar wel zonnige dag deze regio beter te leren 
kennen. 
Het vakantiepark ligt tegenover de Volmolen en grenst aan de Dommel en vanaf het park 
loop je meteen langs de Dommel de afwisselende natuur in. Die bestaat hier voornamelijk 
uit broekbos met diverse boomsoorten als Zomereik, Els, Berk, Wilg, Es, veel Populieren en 
andere soorten, maar uit wat opener delen met gras. Langs de Dommel natuurlijk veel Riet 
(Phragmites australis) en andere typische oeverplanten, waar we de zomervariant van het 
Landkaartje (Araschnia levana) zien, een kleine vlindersoort die in twee gedaanten 
voorkomt. Langs dit pad herkennen we planten als de Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina), 
Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit), Zwart tandzaad (Bidens frondosa), Hop 
(Humulus lupulus), zowel de mannelijke als vrouwelijke planten, en Waterpeper 
(Polygonum hydropiper). Er vliegen ook Houtpantserjuffers (Lestes virides). Op de grond 
ontdekken we het Eikenbladzwammetje (Gymnopus dryophilus) 
 

     
Houtpantserjuffers (Lestes virides)          Koninginnepage (Papilio machaon) 
 
Als het wandelpad zich van de Dommel verwijdert, lopen we eerst door een dennenbos en 
later door een weide, waar we Watermuur (Stellaria aquatica) ontdekken. Om ons heen 
horen we de roep van de Boomklever. Waar het beekje de Keersop in de Dommel 
uitmondt, staat een bank waar we dankbaar gebruik van maken voor een korte pauze; we 
zien hoe mensen zich op zelf geknutselde vlotten en badkuipen met de stroom van de 
kronkelende Dommel mee laten voeren en zich moeten inspannen om bij zo’n bocht niet in 
de oever vast te lopen. 
Na deze pauze lopen we geruime tijd langs de Dommel door een gemengd loofbos met 
voornamelijk Populieren, die vroeger gebruikt werden voor de fabricage van klompen, 
kratten én lucifers.  
Via een hoge, metalen brug steken we de Dommel over en komen we in een gebied met 
weilanden en maïsakkers. Hier zien we langs het talud van een sloot veel Moerasrolklaver 
(Lotus uliginosus) en Wilde Bertram (Anthemis ptarmica); ook ontdekken we een rups van 
de Koninginnepage (Papilio machaon). Langs die sloot groeit ook veel Koninginnekruid 
(Eupatorium cannabinum), Grote wederik (Lysimachia vulgaris) en Grote kattenstaart 
(Lythrum salicaria). 
 



 
Wilde Bertram [ Anthemis ptarmica ] 
 
We wandelen nu door het gebied van de Loonderhoeve, een in 2014 ontstaan 
natuurgebied. Boerenwormkruid (Chrysanthemum vulgare), Keizerkaars (Verbascum 
phlomoides) en Konigsvaren (Osmunda regalis) zien we nu, maar ook een enkel exemplaar 
van de Brede wespenorchis (Epipactis helleborine). Hier steken we bij een vispassage in de 
Dommel het riviertje weer over en lopen door weiden en bossen terug naar het beekje de 
Keersop; daar groeit op een dode boomstronk de Dikrandtonderzwam (Ganoderma 
adspersum), de Tijgertaaiplaat (Lentinus tigrinus) en op een dode tak op de grond de 
Winterhoutzwam (Polyporus brumalis). De route gaat nu door een populierenbos terug naar 
het vakantiepark en de Volmolen. Al met al een rustige wandeling die een mooi stukje van 
de Brabantse Kempen laat zien. 
 
Gerard Verroen. 
 


