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 Wandelroute De Oude Warande, december 2020 – januari 2021 

Deze wandeling door De oude Warande is bedacht en uitgewerkt door Natuurgidsen van IVN Tilburg. 

De wandeling start bij het Zwijssen Building op de campus van de Tilburg University. 

Tijdens het wandelen nodigen we de wandelaars uit om waarnemingen te doen langs de route aan 

de hand van een aantal vragen. De route en de vragen (Q 1 t/m 14) staan op het kaartje ingetekend.  

Startpunt:  

Loop van hier richting de Faculty Club. Dit gebouw ligt aan de rand van De Oude Warande. 

Geschiedenis van De oude Warande.  

Dit bos is een sterrenbos, aangelegd in 1712 in opdracht van de Duitse prins Willem VIII van Hessen-

Kassel (1682-1760), die in dienst van de Republiek was. Het ontwerp van De Oude Warande is niet 

echt origineel.  Het ontwerp is afkomstig van Versailles (Parijs), waar Louis XIV (1638-1715) een paleis 

met park liet ontwerpen. Het park bestond uit een strakke geometrische opbouw met vakken. Dit 

ontwerp in de Franse tuinstijl was van de tuinarchitect Le Nôtre. Dat sprak in die tijd enorm tot de 

verbeelding. Dus ook bij prins Willem VIII.  Hij liet zijn grondbezit dus in navolging van Le Nôtre 

ontwerpen in deze Franse tuinstijl.  In 2020 is dit ontwerp nog steeds – na restauraties in de 

afgelopen jaren - heel goed te zien. 

Loop rechtdoor en ga op het eind rechtsaf. 

Q 1: Langs deze brede laan staan bomen.  

Bij nat weer: Kun je zien van welke kant de regen is gekomen? Waar zie je dat aan? 

Bij droog weer: de bomen dragen nu geen bladeren. Toch kun je op de grond allerlei bladeren 

vinden. Welk blad zal bij deze boom horen?  Zie je ook nog vruchten die bij deze boom horen? Weet 

je ook de naam van deze boom? 

Ga op de 4 sprong scherp naar links.  

Aan de rechterkant zie je naaldbomen 

Q 2: Ga met je hand door de naalden. Welke geur ruik je? 

Er staan langs dit pad 2 soorten naaldbomen. Bomen waarvan alle naalden apart staan en ook 

bomen waarvan de naalden in groepjes van twee staan.  Dit levert een handig ezelsbruggetje op: 

Naalden apart-> solo -> Spar (Lat. Abies) 

Naalden in tweetallen-> duo -> Den (Lat.  Pinus) 

Naalden in bosjes bij elkaar -> legio -> Larix (Lat. Larix) 
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Q 3: De geurige boom is dat een 

a. Spar 

b. Den 

c. Larix 

Loop door en sla het eerste pad rechts in. Ook dit pad is onderdeel van een 4 sprong. Volg dit pad. 

Q 4: Langs dit pad zie je verschillende bomen. Elke boom heeft een eigen typische bast. Hoeveel 

verschillende bomen kunnen jullie langs dit pad ontdekken?  Ken je misschien ook de namen van 

deze bomen? Komen deze bomen ook in jouw land voor? 

Ga op de volgende 4 sprong rechtsaf en loop rechtdoor tot de 5 sprong. Recht voor je zie een 

spoorlijn.   

Q 5: Tussen welke 2 Brabantse steden rijden deze treinen?  

Neem op deze 5 sprong het 4e pad. Aan je rechterhand zie je nu een waterplas.  

Q 6: Staat er nu veel water of juist weinig water in deze plas? Waar kun je dat aan zien? 

Q 7: Ga van het pad af, dan zie je bij het water wat donkergekleurde struikjes staan (ca. 1 m hoog).  

Wrijf met je vingers over de uitgebloeide bloeiwijzen van het struikjes.  Wat ruik je?  Bevalt die geur 

je? 

Vroeger gebuikte men deze plant voor de bierbereiding. Het gaf een speciaal aroma aan het bier. 

Tegenwoordig wordt dit bier – op kleine schaal – weer gebrouwen en verkocht als gagelbier.  

Dan kom je weer op een 4 sprong en ga hier rechtsaf.  Loop dan door tot weer een 4 sprong. Ga 

hier een paar meter naar rechts. Daar staan wat groene struikjes. 

Q 8 a: Raak deze groene struikjes met je blote hand voorzichtig aan. Zijn deze struikjes aaibaar? Zo, 

nee waar komt dat door? 

Q 8 b: Misschien zijn er nog bloemetjes te zien. Welke kleur hebben deze bloemen?  

Loop weer terug naar de 4 sprong en neem het derde pad van de 4 sprong. Loop een stukje door. 

Sla het eerste pad links in. Langs dit pad staan aan de linkerkant naaldbomen. De naalden staan in 

bosjes. 

Q 9: Tel de naalden van een bosje. Hoeveel naalden tel je? Is dit een Spar, een Den of een Larix? Of 

klopt dit ezelsbruggetje niet (zie tekst tussen Q2 en Q 3 voor informatie!) 

Ga op de T-kruising rechtsaf en op de 4 sprong ook rechtsaf. Loop door naar de 5-sprong en neem 

van deze 5 sprong het 2e pad rechts. Loop ca. 10 m op dit pad en keer dan om.  

Kijk langs dit pad naar Il Grotto – het zwarte glazen gebouw in het centrum van het park.  
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Q 10: Kun je in 1 rechte lijn vanaf de plek waar je nu staat naar Il Grotto lopen?  Ja? Nee? 

Loop nu dit pad richting Il Grotto in.   

Q 11 a: Wat kom je tegen?  Wat heeft de ontwerper van het bos dus gedaan? Dit verschijnsel kun je 

ook in het park van Versailles ervaren, maar daar is het verschijnsel wel vele malen groter dan hier in 

Tilburg.  

Q 11 b: klopte je antwoord op Q 10? 

Ga vlak voor het object dat je tegenkomt links de helling op.  Volg de bomen met de gladde stam, 

loop tussen de Rododendrons door. Dat zijn groenblijvende struiken.  Direct na het passeren van 

deze struiken zie je rechts een boom met een inscriptie. Bekijk deze inscriptie. 

Q 12 a: Waar zal deze inscriptie op de stam van deze boom zitten over 100 jaar? 

a. hoger op de stam 

b. lager op de stam 

c. op dezelfde plek op de stam 

Q 12 b: Hoe zien de letters en de lijnen van deze inscriptie er over 100 jaar eruit? 

a. Letters en lijnen zijn dunner geworden 

b. Letters en lijnen zijn breder geworden 

c. Letters en lijnen zijn hetzelfde gebleven 

Loop nu verder langs de greppel aan de rechterkant. Na de greppel neem je het brede pad in de 

richting van Il Grotto. 

Als je de rechterkant en de linkerkant van het brede pad met elkaar vergelijkt, dan zie je dat aan de 

rechterkant wel onder de bomen begroeiing aanwezig is en aan de linkerkant niet.  

Q 13: Heb je enig idee waardoor dit grote verschil in begroeiing veroorzaakt kan worden?  

Aangekomen bij Il Grotto kijk dan nog eens goed om je heen. 

Q 14: Kun je de naam sterrenbos verklaren? 

IVN Tilburg hoopt dat jullie dit prachtige gebied wat beter hebben leren kennen! 

Om terug te keren naar de campus van de Universiteit neem je het pad tussen de 2 witte 

gebouwen. Loop rechtdoor en ga bij bord 13 van de trimbaan linksaf. Op het eind ga je naar rechts. 

Loop nu rechtdoor langs de Faculty Club en dan ben je weer op de campus. 

IVN Tilburg 

Ria Jespers en Alie Stofberg, 

15 december 2020.  
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