Wandelroute BLAUW. Dit pad volgt een route op het
terrein van Zonhove en daar buiten.
3,1km lang
Deze wandelroute wordt u aangeboden door Stichting Welzijn Zonhove, Wandelen op Wielen, IVN Son en Breugel,
Lions club en w.s.v. OLAT

Start bij de Komeet. Volg het eerste deel de geel-blauwe route.
Ga rechtsaf en na 75m links het 1e pad in.

Komeet
Blauwe route
Op enkele paaltjes staan gele en blauwe strepen, volg de blauwe strepen.

Het eerste gedeelte van de blauwe route is gelijk aan de gele
route. Bij het verlaten van het Zonhoveterrein , na ongeveer
750m, loopt u over een pad waarlangs u veel planten ziet, waaronder de gele boterbloem die vanaf mei/juni bloeit in de bermen. Ook zijn er veel soorten grassen. De bloemetjes zijn onopvallend, kijk er eens naar door een vergrootglas. Sommige mensen hebben last van hooikoorts, veroorzaakt door het stuifmeel.
Wist u dat granen en mais ook grassoorten zijn?
Margrieten bloeien van mei tot september
op zonnige plaatsen in de berm met witte
lintbloemen en gele buisbloemen.
De witte dovenetel groeit bijna het hele
jaar door met witte lipbloemen. Ze hebben
een grote onderlip waarop hommels landen zodat ze honing (nectar) kunnen opzuigen.
De bladeren van de witte dovenetel lijken
veel op de brandnetel, maar deze heeft
onopvallende bloemetjes, die op
groene korrels lijken. Je kunt het
ook voelen als je de plant aanraakt, deze
prikkelt, in tegenstelling tot de dovenetel, die “doof” aanvoelt. Sommige vlinders leggen hun eitjes op
de bladeren, de rupsen leven alleen van het brandnetelblad.
Het hele jaar kunnen we in de bermen gele
paardenbloemen zien bloeien. Deze hebben een holle
stengel. Ook de witte pluizenbollen kunnen we goed
zien, de zaadjes worden
door de wind weg geblazen.
Fluitenkruid, vanaf april staan de bermen
vol met deze witte, ca. 1m hoge schermbloemen, waarop vele soorten insecten
de nectar opzuigen of zich tegoed doen
aan het stuifmeel. Men noemt deze
plant ook wel “Hollands Kant”.
Het Wilhelminakanaal is de verbinding
van de Zuid-Willemsvaart met de Amer bij Geertruidenberg. Het
kanaal is 68 km lang, heeft 5 sluizen en een hoogteverschil van
ca. 15m. Het is in de jaren 1920—1930 gegraven met de schop,
dit in het kader van de werkverschaffing. Met een boot is de
open zee bereikbaar via de Amer en het Hollandsch Diep.

