
Rondwandeling Groendomein Wasven: Koren op de molen  

Op ons Groendomein vind je naast de tuinderij met haar 

moestuingroenten en onze ecotopen ook een paar oude 

akkertjes. Volg de blauwe pijltjes van onze route op het 

Wasven en we vertellen je van alles over de oude granen 

die we hier telen.  

 

1. Je begint je wandeling vanaf de Wasvenboerderij. Zoek op het terras de blauwe pijl richting 

de bolakker en de beukenlaan.  

2. Je loopt nu langs onze bolakker de beukenlaan op. Op de bolakker telen we onze bulk-

moestuingroenten zoals aardappels, uien, bonen, kolen en courgettes. Om te voorkomen dat 

de akkers braak liggen en dat we door wind en water onze grond (met daarin de voeding 

voor de planten) verliezen, zaaien we braakliggende grond in met groenbemesters. 

Afgelopen jaar was dit winterrogge, een graan dat we in het najaar (oktober) zaaien en in het 

voorjaar als we de akker willen gebruiken in de grond frezen. De winterrogge brengt zo 

voeding terug in de grond. Op sommige plekken op de bolakker kun je nu nog kleine veldjes 

winterrogge zien, waar we nog niet aan planten of zaaien zijn toegekomen. De 

akkeronkruiden die er tussen staan leveren voedsel voor alle bijen (wilde- en honingbijen).  

3. Volg de blauwe pijltjes: Aan het eind van de beukenlaan linksaf (Koudenhovense weg) en dan 

weer links de Celebeslaan op bij de kleine rotonde. Je loopt zo om de bolakker heen.  

4. Ga op de Celebeslaan de eerste rechts. Links van je zie je nu de vrije akker liggen. Op deze 

akker worden jaarlijks oude granen geteeld zoals tarwe (Zeeuwse witte wintertarwe), 

winterrogge, spelt en andere granen.  

5. Sla linksaf het zandpad tussen de akkers op. Links en rechts zie je onze vrije akker liggen, vol 

met de winterrogge van oktober. Deze rogge is niet bedoeld als groenbemester maar wordt 

in juli geoogst. Het graan is lang houdbaar (met onze vorige oogst winterrogge zijn dit jaar 

nog verse broden gebakken) en wordt gemalen bij de Genneperwatermolen, in Eindhoven.  

6. Het pad tussen de akkers vormt nu een kronkelpaadje door een hakhoutbosje naast de 

Eisenhowerlaan.  



7. Blijf de blauwe pijltjes volgen. We lopen nu over de 

eerste vlinderweide. Dit weitje was vroeger deels een oude 

Joodse begraafplaats. Nu wordt het jaarlijks gemaaid om de 

grond te verarmen en zo de vegetatie kruidenrijker te maken. 

Het resultaat is al zichtbaar: In de afgelopen jaren hebben we 

steeds meer dag- en nachtvlinders gevonden!  

8. Volg de pijltjes het berkenbos in. Dit lichte bos heeft een kruidenrijke bodem.  

9. Je komt nu bij het Lorentzven en ons tweede vlinderweitje. Het ven biedt drinken voor veel 

dieren, waaronder de vlinders. Het weitje is nog jonger en bevat daarom nog minder 

soorten.  

10. Je loopt opnieuw het bos in, het verborgen eikenbos. Vroeger werden eikeltjes ook wel 

vermalen en gewassen. Van de eikels kon je surrogaatkoffie zetten of gebruiken als meel.  

11. De pijltjes zijn soms bijna opgegeten door de eiken. Steek de Celebeslaan over en loop over 

het voetpaadje het bosje in naast de Borneolaan. De pijltjes zijn soms lastig te vinden, maar 

leiden ons naar het Tiny Forest.  

12. Het Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Een fijne 

plek voor vogels, bijen, kleine zoogdieren, maar ook  mensen. Kinderen leren in het 

buitenlokaal over de natuur en buurtbewoners kunnen elkaar hier ontmoeten.  

13. Steek de Borneolaan recht over en ga het zandpad op.  

14. We komen nu bij de Hooge Heide, hoog en zandig gebied, met een zandverstuiving. Hier 

kunnen bijvoorbeeld hagedissen opwarmen in de lentezon.  

15. We lopen nu over het pad tussen de illegale paardenwei 

(rechts) en de notengaard (links). De pijltjes wijzen hier 

linksaf naar het kasteelbos. WIJ WIJKEN HIER AF: We 

gaan rechtsaf langs de Warandeakker. Deze akker wordt 

ingezaaid met boekweit. Boekweit wordt verkocht als 

graan, maar is eigenlijk familie van de duizenknopen, net 

als de inheemse rabarber en invasieve exoot Japanse 

Duizendknoop. De boekweit is gelukkig niet invasief en 

levert ons lekker graan op. Omdat het gewas uit Zuid-Oost Azië komt heeft het veel warmte 

nodig. We wilden haar in mei na ijsheiligen zaaien, maar toen was de grond te droog. Nu het 

geregend heeft proberen we de akker zo snel mogelijk in te zaaien zodat het graan kan 

kiemen. Als het goed is staat hier over een week of 6-8 de boekweit te bloeien.  

16. Loop langs de insectenhotels en onze kruidenranden en ga aan het eind van de 

Warandeakker (bij het hondenveldje) linksaf het fietspad op.  

17. Ga links-rechts het zandpad van het kasteelbos op. Aan het eind van het pad vindt je de 

blauwe pijltjes weer terug en loop je via het Groene Hart en de Wereldboom (de plataan met 

podium) weer terug naar de Wasvenboerderij en ons festival.  

18. Geniet nog na op het terras met een lekkernij, deels gebakken met graan van onze akkers. Of 

loop langs de kraampjes met onze groenten uit eigen tuin, meel van de Genneper 

watermolen en honing van onze eigen imkerij.  

Veel plezier!  


