


Quabeeksgn1b wandelroute 

Oto w trrput les nover brou"' ij In opdrxht VIII h Watersch p 
'de Ma r' 1 jdens de werlcua1 
hede11 van ket on I Iu zen an d~ 
Qu bet' grub, n ftbru ri XJ09, 
door Jrthrolo 11 ontdekt. Oe 
waterput lag er I etnd lg eeuw, 
de jutsle ouderdom is ech er n~ll! 

bek nd. Blj~onder het kru•sgl -
welf n de bovenk nt met daatrln 

De I( afgesloten van· 

w ge de an infrastructuur 
ao Is rtoolpu n op d tftreln 



t~m•ns v n h t provii'ICJail 

~luur de watermolll!n oo als 
ol• moll!'n 111 ll' rtchlen. 





U zlet 'tlerdercp r«ht hoe bUI;tetl, 
afgewer I met hardhou~n boom•• 
stammen, f!e o ertolllge watt:( 

aholl!!en. De IS mmen, die in de 

bop def tijd g n rotten, '%lJn een 
eschi <tJ! pla ts 'OOr eu:r n en • 

larven van he1 vh nd he 

t-ftt vheg~d hert nl tussen mei 
en oktober tljn eieren r in her w l 
van cle stronken, die u hier v~orall 
links kunL ZIOn. Oe I rven van het 
vhegende hert leven 4 rot 3 ;aar in 
h te rot van eikenbomen. Zij 
venoeiJen en roe~n doo het etel'l 

v n het ce ui 

boom 

Vlieg~de h rten zijn nutt•g, om~la 
J.t! de op Cf\om•n stoR'm en mln•· 
ralen 11an k~~ ho~~ weer ,nn de ~)~ 

dem t rug geven. U!t ook op de 
zeer grote p ddenstoelen, hange1r1d 
a:m boontstron e11, beter belrend 
als ~d~l:rwamm n. 

U l<untzclf merken dal het wat 
koeler s In de holle wegen. Er is 
ook een mooi I thtJsc:.haduw spel. 
Zo'M\'IIinkli Is rechli$ kunt tJ de 

Ktiv· 11 vo~n de du en de veld· 

mu s nLde~lceon. De W1sseis 

loopsporcn) holen en a~l.l\lode 
grondw,dlen ..-;tJn een du•dehjke 
indic tie voor de o~ n~1ughefd v n 

de-das 

Aan het etnd van d~ holle weg 1:1et 

u een houton wegktul~ u l het begin 
van de 1911 t'i!UW tegen eCll moo1e 
hnde. He huis Wct(d omstreek$ 

189ogepf n~t door cknmiUe 
/ói!Unn v n st~l R:ulh 



Ree li 11~ u n d Yerte de H. Llm

berw k.e De:tt •~ &ebo wd '" '935 
en •nge:t~ nd door de en ~ckb•er 

""" SchiMrn. 

U l<omtl ngs het oe ballerre n v n 
BinJttlr de. V rvol en !lom u a~n 

biJ de Q~b arub. 



•' 

""'" dm lus en de boerd r•J ailn de 
Etnds;traat ,., J b eken de weilan· 
den richting B ngelrade. In de Ernd· 
str I liggen an h t eind v n de 
holle w tw rnonumet1t.ale bol!r

d tiJtin Op de bot!rder•J (Eindstr. a 
15) s 1 rtal1736 in de 
sp61a 

Unks z• 11 de H. Gertrud•skerlc 

n reen onlW rp van 1rchit«t 

Plerre Cuypers; (o .. on erper van 

Station Am•terd1rn Cen ra I) 

Oe parochiekerk I~ lngrzegel'ld 
In 1859 door pastoor P.W. Reijnen. 

Tot ziens •n jabeek! 
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tgoot 
Vliegend hert 
Oude meetgooi en buffer 
ICore wolf 
Broedstoor 

Bufli r j1berk 
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