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Vandaag gaan we wandelen in de Kampina, een prachtig natuurgebied dat ligt tussen
Boxtel en Oisterwijk. De wandeling in de omgeving van de Locht bij Spoordonk voerde
ons een klein stukje langs de zuidelijke rand van de Kampina.
Nu lopen we wat meer naar het noorden in de buurt van Boxtel, in een zeer waterrijk
deel van de Kampina, waar we geen Beerze zien, maar wel veel vennen.

Verzetsmonument, Bossen Vennen en Heide
We starten de wandeling op het Parkeerterrein bij het Verzetsmonument aan de rand
van de Kampina te Boxtel, vlakbij het punt waar de zandwegen Huisvennen en
Nianadreef samenkomen op de Roond.
Het verzetsmonument Kampina is
opgericht uit respect en als eerbetoon aan
hen die in de Tweede Wereldoorlog 19401945, met groot gevaar voor eigen leven
en dat van hun dierbaren, veel
verzetswerk hebben verricht.
Zo werden in de Kampina v.a. september
1944 in totaal 106 geallieerde strijders
verborgen gehouden voor de Duitse
bezetter. Het monument werd onthuld op 4
mei 2003 door oud-verzetsstrijder de heer
CM. van Leeuwen en de burgemeester van
Boxtel, de heer JAM. van Homelen."
Het verzetsmonument in Boxtel is een silhouet van een fietsende verzetsstrijder met
tussen zijn benen een melkbus en op de achtergrond een boom. De mannenfiguur is van
staal en is geplaatst op een voetstuk. De gedaante wordt geflankeerd door twee
bakstenen gedenkmuurtjes met zes ingemetselde plaquettes.
Kampina is onderdeel van Het groene Woud, een omvangrijk Nationaal Landschap in
de driehoek Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. Als gevolg van natuurontwikkeling,
duurzame landbouw en groene recreatie wordt dit waardevolle cultuurhistorische
landschap steeds aantrekkelijker voor mens en natuur. Samen met de provincie NoordBrabant strijdt Natuurmonumenten tegen bedreigingen als oprukkende verstedelijking en
nieuwe infrastructuur.
Naar het westen toe sluit de Kampina aan bij de Oisterwijkse vennen en bossen.
Naar het oosten toe sluit het bijna aan bij de Mortelen; het Banisveld is een
natuurontwikkelingsgebied waar een gat tussen deze beide grote natuurgebieden wordt
opgevuld.
We moeten al meteen door een klaphekje.
Als we door dit gebied wandelen kunnen we niet alleen runderen , maar ook een kudde
IJslandse paarden en schapen tegenkomen. De beesten zorgen ervoor dat het gebied zijn
open karakter behoudt.
We lopen afwisselend door bos en vennengebied.
Het gebied is in handen van Natuurmonumenten.
Het gebied is in handen van Natuurmonumenten. En het is de moeite meer dan waard.
Op de website van Natuurmonumenten kunt u meer lezen over dit gebied. Ook zijn er
verschillende wandelingen in dit gebied op het internet te vinden.

Kampina
Kampina is een echt Brabants
natuurgebied met afwisselend droge en
natte heide, bossen, beken en vennen.
Eind augustus is de gekleurde mozaïek van
het heidegebied een lust voor het oog.
Boven de vennen ziet u met wat geluk
boomvalken op libellen jagen.
Andere bijzondere vogels zijn de wulp,
boompieper en roodborsttapuit. In
november en maart rusten en eten tijdens
de vogeltrek soms kraanvogels in de
Kampina.

Watersalamanders
Sinds de vorige eeuw zijn de talloze
vennen in Kampina ernstig bedreigd door
verzuring, vermesting en verdroging.
Natuurmonumenten greep in met een
noodplan. Vennen werden uitgebaggerd,
de oevers geplagd en de bomen aan de
waterkant gekapt. De wind heeft nu meer
vat op het open water en in de herfst
verstikt vallend blad de vennen niet langer.
Het water is minder zuur en voedselrijk en
de vegetatie is een stuk gevarieerder.

In het water zijn salamanders gezien, en
oeverkruid en moerashertshooi zijn terug.
Ook groeit er zonnedauw, lavendelheide en veenbes.
Door op onderstaande link te klikken (met CTRL ingedrukt, kun je de folder over de
Kampina en de Oisterwijkse Vennen van Natuurmonumenten bekijken.
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/kampina/over-dit-natuurgebied
Sites die ik dankbaar gebruikt heb bij het samenstellen van dit verslag en waaruit je nog
meer informatie kunt putten:
https://www.gpswalking.nl/

http://www.natuurmonumenten.nl/content/kampina-0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kampina
http://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/monumentdetail/_rp_main_elementId/1_17802
Op de laatste pagina kun je de kaart van de route weer vinden.
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