’T TONGERS OMMETJE
Deze wandeling is uitgezet door de groenvrijwilligers van het Groendomein Wasven. Het is
een wandeling van zo’n 3 km, ongeveer 45 minuten.
Alvorens de wandeling te starten willen wij je natuurlijk eerst even laten weten wie we zijn en
waarom we hier actief zijn. Deze inleiding kun je dus op je gemak lezen, terwijl je in de Gasterij
van een kopje koffie of thee geniet.
OPRICHTING
De Stichting Groendomein Wasven is op 16 april 2005 opgericht als opvolger van de
actiegroep “De Beuk Erin”. De actiegroep die zich beijverde om de beukenlaan in het
gebied te redden.
DOEL
De Stichting heeft zich als doel gesteld, om het gehele Domein Wasven als natuurparel te
behouden. Maar dat niet alleen, ook de duurzame ontwikkeling van het gebied, met
aandacht voor een ecologisch evenwicht in de natuur én aandacht voor de cultuurhistorie
is in ons vaandel geschreven.
GESCHIEDENIS
De geschiedenis van het gebied gaat terug tot de 14e eeuw; waarin een pionier de dappere
stap zette om de heide te gaan ontginnen. Een ontginningsboerderij als start dus. Later werd
het een stenen huis en nog later een kasteel en tenslotte in het begin van de 19e eeuw werd
het kasteel ’t Hoffken gebouwd en bewoond door de Familie Smits van Eckart.
In de 20er-jaren van de vorige eeuw kocht Philips kasteel en omliggende gronden. Door de
economisch moeilijke jaren daarna werd het kasteel verwaarloosd en de erbij gelegen
boerderij brandde af. Pas tegen 1940 ging het beter en bouwde Philips de boerderij waarin je
nu vertoeft. Later is de boerderij in handen gekomen van de gemeente Eindhoven.
REALISATIE EN WERKWIJZE
De Stichting heeft de boerderij met het erf eind 2006 van de gemeente gekocht om als
basis te dienen voor de realisatie van de doelstelling: behoud en ontwikkeling van het
domein in duurzame zin. Hier werken mensen met een verstandelijke beperking
(deelnemers) samen met vakmensen en vrijwilligers.
In onze bakkerij maken we elke dag vers biologisch brood met de beste natuurlijke
grondstoffen. Het graan van onze eigen akker wordt zoveel mogelijk in ons brood
verwerkt. Ook onze koekjes en gebak worden door onze bakkers en deelnemers met zorg
bereid.
In de gasterij verwennen wij onze gasten graag met een kopje huisgebrande koffie, een
gebakje uit eigen bakkerij of een heerlijke biologische lunch met ingrediënten uit onze
eigen tuinderij.
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In de boerderij is er verder nog een koffiebranderij en een winkel, waar we onze eigen
producten verkopen.
ACTIVITEITEN
Onze Stichting heeft de beschikking over vier activiteitenruimten: boven in de boerderij de
kinder-studio en de multi-mediaruimte en op de binnenplaats in de schop de
groenwerkplaats en daarnaast het bakhuisje.
In die activiteitenruimten willen wij kindergroepen (binnen- en buitenschools) maar ook
volwassenen (in privé of werkverband) actief kennis laten maken met het Groendomein
Wasven, de waardevolle natuurelementen daarin en met de historie ervan.
De wandeling begint op de binnenplaats, op het terras. Links vóór je zie je het bakhuisje, waarin
we bij diverse gelegenheden op een ouderwets ambachtelijkewijze brood, broodjes, koekjes e.d.
bakken.
Rechts vóór je De Schop (oude benaming voor een
open schuur), waarin allerlei activiteiten worden
ontwikkeld die met de natuur van het gebied te
maken hebben.
Tussen De Schop en het bakhuisje zie je, met
haagjes uitgezet, in de contouren van de oude
afgebrande boerderij, de kinderspeelplaats als
zandbak, met de bij een boerderij passend
speeltuig.
Daarachter, eveneens met haagjes uitgezet, de
contourenvan het laatste kasteel dat daar heeft
gestaan.
Kasteel ´t Hof
Je loopt dan tussen onze (natuurlijke!) fietsenstallingen door en begint aan de wandeling.
Waarbij we je van alles vertellen over wat je te zien krijgt, maar ook het een en ander
over de historie. Wij hopen dat je met veel plezier en interesse deze wandeling maakt.
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ROUTEBESCHRIJVING
De wandelroute is aangegeven met blauwe driehoekpijlen. Start vanuit het terras vóór het
restaurant ’t Wasven.
De Wasvenboerderij is gebouwd in opdracht van
Frits Philips en in 1941 gereed gekomen. De
boerderij is gebouwd in de stijl van de aloude
Kempische langgevelboerderij, wat inhoudt dat de
dakconstructie niet op de muren rust, maar op het
inwendige staat. Aan de zijkant kun je de
muurankers zien met daarop het jaartal. Tussen
die muurankers zie je een gevelsteen met een
beeltenis van het laatste kasteel. De verhouding
riet en stenen op het dak gaf in het verleden aan
hoe rijk de boer was: hoe meer stenen, des te rijker
was hij. In die tijden was rietdekken een stuk
goedkoper dan pannendekken.
1. Loop vanuit het terras links, voorbij de fietsenstalling naar
de uitgang, dan rechts het pad op en meteen daarna links het
Beukenlaantje in.
De oudste beuken in dit laantje zijn zo een 180 jaar oud. De
beukenlaan is in 2002 heringericht met 31 nieuwe beuken. Het is
de oprijlaan naar “huys het Hof” wat aan de achterzijde van de
Wasvenboerderij stond.

2. Aan het einde van de laan ga je naar links en blijf je op de stoep, je loopt nu om “de
bolakker” heen.
De bolakker ontleent zijn naam aan het
bolvormig grondprofiel. Eeuwenlang werd er
bemest met een mengsel van potstalmest en
heideplaggen. De onverteerbare resten hoogden
de akker steeds meer op, met hoogteverschillen
van soms wel twee meter ten opzichte van het
omringende land. De akker werd vanuit het
midden cirkelgewijs bemest. Aan de randen waar
de paden gelegen waren, werden minder mest
en heideplaggen opgebracht. Zo ontstond door
de eeuwen heen het bolvormig akkerprofiel. De
oorspronkelijke ontginningsboerderij was vooral
een schapenhouderij. Als tegen de winter de
schapen van de heide naar de potstal gingen werden in die stal heideplaggen gelegd, waarop
de schapen hun mest kwijt konden. Zodra in het voorjaar de schapen weer de heide op gingen
werd de potstal uitgemest en de mest uitgestrooid over de akkers!
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3. Loop bij de rotonde linksaf de Celebeslaan in.
Tussen de bolakker en de weg is een meidoorn/sleedoornhaag aangelegd ten behoeve van
insecten en vogels!
4. Aan het einde van de bolakker steek je rechts de Celebeslaan over en loop het smalle
pad links in.
Rechts aan de andere kant van het perceel staat een rij eiken. Deze bomen stonden tot in de
jaren ’60 van de vorige eeuw langs de Koudenhovenseweg, welke nu doorstoken is door de
weg naar Helmond, de Eisenhouwerlaan.
5. Loop tussen een gemengde haag en hoogstamfruitbomen langs de akkers.
Dit zijn vrije akkers of natuurakkers. Op de vrije akkers wordt graan geteeld met bijzondere
graansoorten en ongeschoond zaad. Hierdoor is de biodiversiteit in en rondom de akker sterk
toegenomen! Er wordt graan verbouwd conform het drieslagstelsel. In drie jaar tijd
verschillende gewassen als zijnde wisselteelt. De akkers zijn omzoomd met vlechtheggen.
Door de ontwikkeling van de graanvelden en akkers met hun bloemenranden, komen de
buizerd, havik en kerkuil voor. Zij jagen op muizen en konijnen.
6. Aan het eind van de akkers volg je het pad het bos in.
Je loopt hier door een stukje van de oorspronkelijke Hooge Heide (waarop we straks nog
terugkomen). Op de eerste kaarten van het kadaster van1832 stond dit bos al vermeld als
eikenhakhoutbos.
7. Even verderop is er een iets hoger gelegen rechthoekig graslandje dat er wat
uitspringt.
In de jaren vóór 1830 lag hier het Joodse kerkhof; de grond behoorde aan de “Joodsche
Gemeente”. In een gemeenteverslag van 1924 wordt het kerkhof nog genoemd, met de
vermelding dat er niet meer begraven wordt. In 1943 werden door de Duitse bezetters de
Israëlische begraafplaatsen ontbonden verklaard en schreven B&W : “Op de begraafplaats
van de Ned. Isr. Gemeente Karpendonk zijn geen graven aangetroffen. Tot voor kort waren er
wel grafstenen aanwezig.”
Tegenwoordig is dit een vlinderweide in ontwikkeling. De bodem onder deze grasvlakte kan
zich herstellen naar zijn natuurlijke staat. Dit doen we door te hooien én daarbij ook gedeelten
met rust te laten. Na geruime tijd zal dit weer een evenwichtig hooilandje zijn waartussen
meerdere soorten planten gaan groeien, zodat vlinders en insecten zich hier thuis gaan
voelen. Door dit beheer zijn er al meer dan 25 soorten dagvlinders aangetroffen over het
seizoen.
8. Loop links langs de vlinderweide en daarna schuin links het pad volgen. Je loopt nu
even in de richting van de Celebeslaan en steekt daarbij de Karpendonkse loop over.
Vervolgens tussen twee eiken door naar rechts lopen, je blijft aldus in het bos.
Dit is een heel gevarieerd loofbos van o.a. eiken, vlier en vuilboom en aan de rechterzijde
merendeels berken, met een onderbegroeiing van braam, brandnetel en salomonszegel. Een
dergelijk bos is een zeer aantrekkelijk leefgebied voor vogels van allerlei pluimage o.a.
zwartkop, koolmees, pimpelmees, staartmees, winterkoninkje en heggenmus, vlaamse gaai,
zanglijster, merel, grote, kleine en middelste bonte specht, boomklever en boomkruiper en ’s
nachts de bosuilen. Elk voor zich vinden ze er het voedsel en wellicht nestgelegenheid, dat het
beste bij ze past: insecten houden zich in verschillende soorten bomen op en ook de zaden van
de bomen werken mee aan die variatie .
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9. We blijven het paadje volgen en lopen langs en over de Karpendonkse Loop naar de
Lorentzvijver.
De Karpendonkse Loop stroomt ná de Lorentzvijver verder langs de Eisenhowerlaan naar de
lage heide, het Eckartse bos. De Karpendonkse loop en de Lorentzvijver zijn onderdeel van het
waterbeheer van het Wasvengebied. Met sluisjes kan de waterafvoer richting de Dommel
gereguleerd worden!

10. Het pad maakt een bocht om de Lorentzvijver
heen – Blijf op de blauwe pijltjes letten.
Voorbij de Lorentzvijver komen we bij de tweede
vlinderweide. Deze weide is nog maar kort in ons
beheer, waardoor er minder kruiden en nog meer gras
groeit dan in de eerste weide
Ook dit wordt uiteindelijk een kruidenrijk hooilandje.

11. We lopen verder door het “Verborgen eikenbos”.
Je vindt hier ook bijzondere
bomen en struiken zoals
dadelijk bij de oversteek: een
zilveresdoorn, nog een
straatboom uit het verleden en
grote taxussen, zijnde
restanten van de verdwenen
straten en tuinen van het
Zweedse dorp. Een bijzondere
plek is de locatie waar Van
Gogh het oorspronkelijke
Wasven heeft getekend:
“Mastbomen in het ven”. In dat
vroegere ven werden destijds
de schapen vóór het scheren
gewassen. Het ven is
verdwenen vanwege de aanleg
van Eisenhowerlaan. Dit bos
bevat nu houtwallen, takkenhopen en staand dood hout voor bosvogels als spechten,
grondgebonden zoogdieren, insecten en vleermuizen!

12. Het pad volgen, je steekt vervolgens de Celebeslaan over en gaat rechtsaf op het
trottoir.
De Celebeslaan was in het verleden slechts een zandpad over de hei. Sinds de jaren vijftig zijn
er verschillende scholen gevestigd. Eerst de MMS, daarna het Lorentz Lyceum en Rommert
Casimir Havo wat nu samen het Lorentz Casimir lyceum heet na de fusie in 1998.
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13. Even oversteken en dan links het bos
weer in.
Hier kom je bij het “Tiny Forest” het Boogbos.
Een Tiny Forest is een dicht beplant bos zo
groot als een tennisveld, aangelegd door
kinderen van basisschool de Boog. Er staan
inheemse soorten, zodat dit bos een prettige
plek is voor vlinders, vogels, bijen en kleine
zoogdieren. Maar ook t.b.v. natuureducatie
voor kinderen en buurtbewoners. Het is
voorzien van een heus buitenlokaaltje.

14. Voorbij het “Tiny Forest”gaat het pad weer naar links en steek je de Borneolaan over.
Volg het pad en ga bij de T-splitsing naar rechts.
In 1926 werd hier door de bossen een enkelspoor t.b.v. het te bouwen slachthuis aangelegd dat
zich verderop splitste in een noordelijke en zuidelijke tak. In 1928 werd het slachthuis
geopend. Aanvoer per spoor volgde van slachtvee, koelijs, zout en steenkolen; afvoer vond
plaats van vlees, botten en schenken, gezouten huiden en darmen; tot zelfs in Parijs.
De gemeente betaalde aan de NS per jaar het in die tijd forse bedrag van fl 1800,-, vond dat in
1936 teveel en liet de noordelijke tak opbreken; voor de zuidelijke lijn werd toen nog fl 500,-per
jaar betaald. In 1958 werd ook die zuidelijke tak, daar waar u nu staat, afgebroken. Het
slachthuis heeft nog wel tot 1982 dienst gedaan.
15.
Hier komen we bij de Berkpoel in wording, aan
je rechterhand in de hoek van het perceel.
Het ligt hier een stuk lager dan het pad, wel een meter.
Het vormt de overgang naar een kampontginning. Het is
dus afgegraven. De weide wordt omgevormd tot een half
open gebied met natte heide omzoomd met zwarte els en
zachte berk. De domeingrens wordt gemarkeerd met een
grondwal. De poel in wording heeft de potentie uit te
groeien tot een mooie amfibieënpoel, aansluitend op de
Hooge Heide. Een ideale plaats voor
alpenwatersalamanders, kikkers en libellesoorten!
16.
Het pad langs het weiland volgen. Aan je
linkerhand verschijnt nu de Hooge Heide.
Deze strekte zich vroeger uit van ’t Hofke tot de einders
van Woensel en Stratum. Het is het laatste kleine stukje
heide begroeid met struikheide en een deel
zandverstuiving. Je kan de treinen bijna het centraal
station van Eindhoven zien binnenrijden. Hier is de
natuurwerkgroep jaarlijks actief om bomen te dunnen of te korten, om zo de heide en
zandverstuiving te behouden en zelfs vergroten. Als we niets doen bebost het namelijk en zal
de heide door lichtgebrek verdwijnen. Door de hoge temperatuur in het zand leven hier andere
warmteminnende insecten. Ook dit zorgt voor meer biodiversiteit in het gebied. Dit is
overigens het hoogste punt van Tongelre.
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17. Je komt nu bij een sparrenbos.
Hier waren begin jaren 70 sparrenbomen aangeplant met een maatschappelijk doel, voor o.a.
de kerk, en het gemeentehuis. De bomen zijn blijven staan, maar er zijn ook veel bomen
omgewaaid. Ook door droogte en een aantasting van de letterzetter, een bastkever, is het
donkere bosje in enkele jaren veranderd. Er zijn weer nieuwe naaldbomen geplant, ook
loofbomen. Ook de natuur heeft zaailingen doen laten groeien tot weer een zeer dicht geheel,
met veilige broed- en schuilplekken voor vogels en zoogdieren.
Lopend langs dit sparrenbos zie je bijna aan het einde rechts een paadje, waarlangs een eindje
verderop in de slootrand een majestueuze zomereik staat. Deze boom is naar schatting 80 tot
100 jaar oud. Omdat hier vroeger het pad naar Eindhoven liep, heeft hij de naam “Heer van
Eijnthoven” gekregen.
18. Notengaard. Voorbij het sparrenbos rechtdoor lopen, tussen de heg en het struweel
richting de Wasvenvijver.
Links van het pad achter het landhek, ligt de notengaard. Hier groeien allerlei soorten noten en
tamme kastanjes. Ze staan op rabatten, langwerpige verhogingen die tussen greppels liggen,
tegen natte voeten voor de bomen.
19.
Aan het einde van het pad kom je bij het in 1999
nieuw aangelegde Wasven. Hier lopen we links de
eikenlaan in.
Het Wasven vormt een waterbuffer voor het kasteelbos.
Het overtollige water loopt via de eikenlaan, langs de
vleermuizengrot naar de Lorentzvijver. De waterstand
wordt gereguleerd met sluisjes.
Via het eerste pad rechtsaf loop je over het
20.
bruggetje het kasteelbos in, houd rechts aan.
Als je over het bruggetje loopt even naar links kijken.
Daar staat een kleine beuk midden in de ruimte. Met die
beuk, “geboren” in 1998, hebben we in 2005 symbolisch
actiegroep “De Beuk Erin” begraven en de “Stichting
Groendomein Wasven” opgericht.

21. Vervolg hier het pad dat als rollatorpad is aangelegd. We komen langs een forse
rododendrongroep, een typische groenblijvende struik voor oude kasteelbossen en
landgoederen.
Naast de lelietjes van dalen en de salomonszegel die hier in het voorjaar rijkelijk bloeien,
geven de prachtige bloemen van deze struiken, samen met die van krent en lijsterbes, kleur en
fleur aan het bos. Een loofbos dat overigens bestaat uit oude amerikaanse- en zomereik,
groene- en rode beuk, esdoorn en acacia. In de herfst zorgen deze bomen weer voor kleur. In
de zomer is er schaduw, in de winter de structuur van de takken. Zo is het hier het hele jaar
rond goed toeven.
22. Na het brede pad aan de rechterkant loop je het eerste pad links in.
We steken even dwars het bos in naar de grote open plek “het groene hart”, waar allerlei
activiteiten kunnen plaats vinden en waar b.v. de kindervakantieaktiviteiten jaarlijks worden
georganiseerd, of het muziekfestival Effenaar het Wasven.
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23.
Loop door tot het podium onder de
Wereldboom.
Onder deze plataan voel je de kracht van meer dan twee
eeuwen. Deze plataan is waarschijnlijk geplant in 1760,
samen met de rode beuk als buurman zijn het twee
majestueuze bomen.
Het podium geeft bescherming aan de wortels van de
plataan. Er wordt op getrouwd en gerouwd, gezongen en
gedanst of je kunt er in stilte genieten op deze geluksplek.
Een plek voor iedereen!
24.
Ga voor de plataan rechtsaf over het podium, en
loop door tot de T-splitsing. Hier ga je links.

25. Loop via het eerstvolgende pad links - voor de boerderij langs - richting de tuinderij, en
sla daar rechtsaf bij de vlechthaag.
In 2005 hebben we samen met zo’n 400 kinderen hier tussen de weilandjes en aan de rand van
het erf jonge struiken geplant. Tussen de weilandjes werden deze na 4 á 5 jaar groei,
omgevormd tot een vlechtheg, de stammetjes werden voorzichtig ingekapt, omgebogen en in
elkaar gevlochten waardoor er een onneembare veekering ontstaat die de plaats van het
prikkeldraad inneemt...zoals dat eeuwen vóór dat het prikkeldraad verscheen ook al gebeurde;
zelfs al in de tijd van de Romeinse keizer Caesar en aldus toen een veel natuurlijker element in
het landschap vormde. Hagen dragen bij aan een grote biodiversiteit!
Kijk even over het hek. Daar zie je links achteraan de “kasteelakker” waarop groente wordt
geteeld, ook in de verschillende tunnels.Iets verder naar voren zie je de vlinder-/insectentuin.
Doorkijkend naar de verste hoek achter rechts is onze “hoogstam boomgaard” waar Drentse
heideschapen het gras kort houden.
Het gebouwtje links vooraan is ons Groenhuis, de opslag voor de tuin, met aan de kop de
bijenstal, waar onze biologische honing wordt gemaakt door honderdduizenden bijen.
En zie ook de kas en onze moestuin waar onze groentes en kruiden worden geteeld.
26. Tussen weilandje en schop in komen we terug bij de Gasterij.
Geniet na van deze mooie wandeling in de Gasterij, of op het terras, onder het genot van iets
lekkers.
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