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De start van de wandeling verliep wat vertraagd. De route, en daardoor het startpunt, was gewijzigd
en daardoor kon het gebeuren dat op wel 3 verschillende parkeerplaatsen in de omgeving van de
Maashorst zich ongedurige lopers (totaal weer 26) hadden verzameld. Met wat heen en weer gerij
door Peter Kox, degene die ook de route had uitgezet en georganiseerd, kon het toch worden
opgelost en konden we om ca kwart voor tien vertrekken.

Het was wat grijs weer (fris en droog), maar de koffie uit de kofferbak viel weer in goede aarde (niet
letterlijk).
De route liep door de Bedafse Bergen, over de Wijstgronden en door het Natuurgebied "De
Maashorst".
Bedafse Bergen
De Bedafse Bergen (ook gespeld: Bedafsche Bergen) is een langgerekt natuurgebied van 75 ha dat
zich bevindt ten noordoosten van Vorstenbosch en ten noordwesten van de buurtschap Bedaf. Het
grootste deel ervan ligt in de gemeente Uden, welke ook eigenaar van het gebied is.
Sinds de Middeleeuwen is hier een stuifzandrug ontstaan die in het begin van de 20e eeuw met
naaldbos beplant is. Het hout werd voornamelijk als mijnhout gebruikt. Een stuifzandrug met
hoogten tot 25 meter wordt in stand gehouden. Deze wordt geflankeerd door een heideveld op de
uitgestoven vlakte waarin onder meer Bruine snavelbies voorkomt.
Wijstgronden
Wijstgronden bij Uden met sterk ijzerhoudende waterloop.
De Wijstgronden zijn drie kleine natuurgebiedjes in de gemeente Uden aan de weg van Uden naar
Vorstenbosch. De drie gebiedjes liggen aan de rand van de Peelrandbreuk en beslaan een
oppervlakte van ongeveer 41 hectare.
De Wijstgronden zijn in 2004 door de provincie Noord-Brabant uitgeroepen tot het eerste
aardkundig monument in de provincie. Ze zijn eigendom van Staatsbosbeheer.
Wijst
De Wijstgronden zijn van bijzonder belang voor de studie van wijst een verschijnsel dat neerkomt op
een speciale vorm van kwel onder invloed van een breuklijn. Wijst is, althans in zichtbare vorm, een
landelijk en zelfs wereldwijd bijzonder zeldzaam verschijnsel. Hoewel er ook buiten Uden
wijstgronden voorkomen, zoals bij Meijel,Liessel,Bakel en Handel, bepaalt het wijstverschijnsel alleen
bij Uden over grotere oppervlakten de vegetatie.
De Peelrandbreuk is hier duidelijk zichtbaar als een steilrand in het landschap. Het hoogteverschil is
ongeveer vijf meter. De breuklijn blokkeert het vrij doorstromen van grondwater vanwege de

verspringende aardlagen, verdichting, versmering en ijzerafzetting. Zodoende ontstaat kwel: het
grondwater wordt opgestuwd tot aan het maaiveld. Het merkwaardige gevolg hiervan is dat de
hogere delen van het landschap, de horst, het natste zijn en grotendeels tamelijk moerassig. De slenk
daarentegen is ondanks de enkele meters lagere ligging aanzienlijk droger, zodat er aardappelen en
tarwe worden verbouwd.
IJzer
In het gebied liggen enkele waterloopjes met vrij veel verval waarin het water bijzonder veel ijzer
bevat. Dat komt door de herkomst uit diepere aardlagen en omdat zich rond de breuklijn veel ijzer
heeft afgezet. Het water ziet daardoor opvallend rood - zelfs knalrood. De toevloed van tamelijk
schoon diep grondwater is gunstig voor de flora, de grote ijzerrijkdom veroorzaakt bovendien
fosfaatfixatie, het binden van veel voedingsstoffen. Dat gaat de gevolgen van de in Brabant zo
gebruikelijke overbemesting tegen. Zo kan men hier en daar zelfs bosanemonen aantreffen in een
zwaar bemeste omgeving.
De rustpauze werd gehouden in Uden aan de Goudrenet onder de carport van de familie Kox en
buren. Zij hadden de koffie/ thee, soep en worstenbroodjes klaar. Zeer grote klasse.
Tijdens de pauze was het gaan regenen en bij vertrek was het tijd voor poncho en regenjack.
Na een kwartiertje onderweg werd het weer droog en viel het ongemak eigenlijk wel mee. Fris was
het wel. Vervolgens liepen we door het natuurgebied "De Maashorst".
Natuurgebied De Maashorst
Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste
aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant, omgeven
door de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss. Een
verrassend natuur- en cultuurlandschap met prachtige
bossen en heidevelden, stuifduinen, vennen, weiden en
kronkelbeekjes.
De Maashorst ontwikkelt voor haar bewoners, ondernemers
en toeristen een dynamische en inspirerende omgeving,
waarin het goed wonen, werken en recreëren is.
Recent heeft een ombouw van productiebos naar natuurbos
plaatsgevonden. De invloed hiervan is volop zichtbaar. Ter
bevordering van de terugkeer van de grauwe klauwier zijn,
met name in het begrazingsbebied een aantal meidoorns
en bramen geplant. De grauwe klauwier is een broedvogel van ruige, halfopen gebieden met opslag
van struweel of jong geboomte. De aanwezigheid van flink wat grote insekten als kevers, bijen en
hommels is erg belangrijk, zij vormen de hoofdmoot van het menu. Verder worden hagedissen,
kleine zoogdieren en jonge vogels gegeten. De naam 'klauwier' slaat op de gewoonte van de vogels
om een voorraadje prooidieren op te hangen aan de doornen van bramen of andere stekelige
struiken.
En aan alles komt een eind, maar we zien terug op een plezierige wandeling en kijken weer vooruit
naar de volgende op 25 april a.s.
Rinse Janse

Foto's van de wandeling zijn ook te zien op: http://caminodenbosch.walker47.nl

