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Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde 

Onderwerp: Wandeling Wijboschbroek, Wijbosch 

Datum         : zondag 31 oktober 2021  

Aanvang     : 09.00 uur 

Locatie        : Parkeerterrein SBB Akendonk, Wijbosch  
 

Wandeling Natuurwerkgroep Liempde 
Op zondag 31 oktober organiseert NWG Liempde een wandeling door het 

Wijboschbroek.  
 

Het Wijboschbroek is een leembos aan de rand van het Aadal, waarvan het 
sinds 1826 afgesneden is door de Zuid-Willemsvaart. Staatsbosbeheer beheert 

er zo’n 250 ha voornamelijk bestaande uit bos, afgewisseld met kleine 
weilandjes. Vanwege de klompenindustrie werden hier in het verleden volop 

populieren geplant, wat her en der nog goed zichtbaar is.  
Ook in het Wijboschbroek heeft de verdroging toegeslagen, en daarom probeert 

SBB het gebied weer te vernatten. Hierdoor kan de flora, die bij een leembos 
hoort, behouden worden. Gaandeweg maakt het saaie naaldhout plaats voor 

een gevarieerder bos. Dat betekent wel dat je soms geconfronteerd wordt met 

een lelijke kaalslag. Kwestie van geduld hebben, want er komt iets moois voor 
in de plaats  

De herfst is niet de periode om planten te bewonderen. Wel voor 
paddenstoelen, die we hopelijk volop tegen zullen komen. De kans is groot dat 

Spechten (Bonte, Groene of zelfs Zwarte) zich zullen laten horen of zien. De 
Wielewaal is allang teruggekeerd naar warmere streken. Aan de rand van het 

Wijboschbroek stroomt de Biezenloop, waar IJsvogeltjes vaak vissend zijn aan 
te treffen. Mogelijk laten ook enkele van de vele reeën zich spotten. De lokale 

Steenmarters, Dassen en Vossen zijn overdag zelden te zien.  
 

De wandeling voert voornamelijk door het oostelijk deel van het Wijboschbroek, 
waarbij we een oud boerderijtje passeren, dat de merkwaardige (en 

onverklaarde) naam Fort Wijbosch draagt.  
In het dorp Wijbosch is volop beroering ontstaan over de rampzalige plannen 

om eventueel windmolens in het bos te plaatsen. Terecht roepen 

Wijboschenaren: “Handen af van het Wijboschbroek!”.  
 

Verzamelen om 9 uur op het parkeerterrein van SBB aan de Akendonk in 
Wijbosch. 
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