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         Blauwe wandelroute          
         (50 min)
         Dorpsplein Borkel

De Dommel loopt als een scheiding door ons 
dorp, aan de ene kant Borkel en aan de ander 
kant de Schaft. De Dommel ontspringt in België 
in het plaatsje Wauberg en komt 146 km verder 
uit in de Dieze in Den Bosch.
We volgen nr 5 en komen weer in het dorp.

Steun Natuurmonumenten
Houd je van de natuur, doe dan mee met 
Natuurmonumenten en bescherm de natuur 
in Nederland. Je krijgt er veel voor terug. Blijf 
vooral genieten van alle geweldige natuur die 
Nederland te bieden heeft. 

 
Beheereenheid Kempen en Midden-Limburg
dommeldal@natuurmonumenten.nl
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In Borkel en op de Schaft
Hier in Borkel en Schaft meandert de 
Dommel  door oud Kempisch landschap 
met bossen, beemden en houtwallen. 
Zelfs voor Brabantse begrippen is het 
hier rustig, soms lijkt het wel of de tijd 
er heeft stil gestaan. Het ommetje start 
op het dorpsplein.

Steek van de kiosk de weg over de Pater 
Aartslaan in en volg de blauwe pijltjes. 

Elzenlaantje. Enkele jaren geleden zijn 
deze bomenrijen opnieuw aangeplant. Het 
duurt een mensenleven voor het weer een 
majestueuze bomenlaan is.

Rechts ligt “Het Biestven”. In de jaren 1920-
1930 heeft de toenmalige burgemeester

Blauwe schicht gezien? Dan is het waarschijnlijk 
het ijsvogeltje. IJsvogels nestelen in holletjes 
in de oeverwand en als je geluk hebt zie je ze 
zitten op een overhangende tak, jagend op 
nietsvermoedende vissen in de Dommel.

Ga naar knooppunt 95.

We lopen over een dijk. Hier waren midden 
vorige eeuw bloemrijke graslanden. 
Door de verzuring groeien er nu veel biezen 
(pitrus). Natuurmonumenten maait hier de
graslanden en voert het maaisel af zodat de 
verzuring en vermesting minder wordt en de 
bloemrijke graslanden hier in de toekomst 
weer te zien zijn.

Als je over deze dijk loopt heb je echt het 
gevoel ‘Op de Schaft” te zijn. Vanoudsher sprak 
men al van “in Borkel”en “op de Schaft”.

Steek de Dorpsstraat over en ga naar 
knooppunt 94.

Weidebeekjuffer; met zijn dwarrelende vlucht 
en prachtige metalic blauwe lijf is het een 
opvallende verschijning. Deze juffer houdt van 
schone kronkelende beken zoals de Dommel 
tegenwoordig weer is.

veel moeite gedaan om de woeste gronden 
en vennen  te ontginnen en er landbouwgrond    
van de maken. 

Steek schuin het fietspad over en ga naar 
knooppunt 97/96.

Dit bosgebied is “De Vossenberg”, nu 
helemaal begroeid, maar eens een gebied met 
zandverstuivingen. We steken De Dommel 
over met ’n bruggetje.

Dit bruggetje is aangelegd tijdens de 
ruilverkaveling. Het verving het oude bruggetje 
dat de campingeigenaar van De Dommelvallei 
had gemaakt om zijn gasten De Malpie te laten 
bezoeken.

Gewone dotterbloem;  is eigenlijk helemaal 
niet zo gewoon. Op veel plaatsen in Nederland 
is deze gele bloem zeldzaam. De plant houdt 
van natte voeten en een zompige bodem en 
voelt zich daarom thuis in het Dommeldal.

Links is de houtfabriek, welke vroeger een 
zagerij was. Hier werden van bomen, planken 
en balken gezaagd en tot pallets verwerkt.

Hier heeft in de jaren 80 de ruilverkaveling 
plaatsgevonden Een deel van de bosjes is toen 
aangeplant. Voor die tijd had ieder perceeltje 
hier zijn eigen naam zoals bijvoorbeeld “De 
Hemel” en “De Hel”. De namen gaven de aard 
van de grond aan, goede of slechte en natte 
grond. 

We komen nu uit bij “Het Geitenschoor”, 
vroeger werden dit soort doorgangen en 
eenvoudige bruggetjes over De Dommel 
schoren genoemd, elk met een eigen naam 
vaak vernoemd naar het soort gebruik.

Kamsalamander; de zeldzame kamsalamander 
leeft in de poelen bij Borkel en Schaft. 
Natuurmonumenten heeft extra poelen 
aangelegd om de kleine bedreigde populaties 
extra kans op overleving te bieden.


