Mindervalidenroute in het Ketliker Skar
Algemene informatie:
Een deel van het Ketliker Skar is via een verhard pad toegankelijk voor mindervaliden en
wandelwagens. Naast het informatiecentrum It Beekpronkje, Schoterlandseweg 24a te
Katlijk is een invalidenparkeerplaats. Het informatiecentrum is rolstoeltoegankelijk en
beschikt over een aangepast toilet. Het is geopend van 10.00 tot 17.00 uur (op
weekdagen tot 16.00 uur). Naast het gebouw ligt een ruige muur vol wilde planten, die
insecten aantrekken. Onderweg staan op meerdere plaatsen bankjes waar wandelaars uit
kunnen rusten.
Start van de route
Het verharde pad begint links van de
werkschuur en loopt door een laan met
aan beide zijden eikenhakhoutwallen. De
knoestige stronken van het eikenhakhout
zijn soms meer dan honderd jaar oud.
Door regelmatig onderhoud worden de
jonge uitlopers weer verwijderd en blijft
de authentieke vorm behouden. Vroeger
werden deze jonge eiken gebruikt voor
looiwerk of in de bakkerij. Langs dit pad
staan ook grote hulstbomen en
vlierstruiken waarop je soms de vlezige
zwammen van het judasoor kunt
aantreffen. Door de bomen is het
“Slotsje” te zien, het voormalige jachthuis van de familie Bieruma Oosting, een adellijke
familie van Oranjestein die hier rond 1900 jachtbos aanlegde.
Statige beukenlaan
Aan de rechterkant kijk je uit over de jonge natuur die zich de
komende jaren zal ontwikkelen zoals vroeger in het beekdal
met rondom heide. Over het wildrooster vervolgen we het pad
rechtsaf door de statige beukenlaan. In de herfst groeien
rondom de beuken veel paddenstoelen, zoals de paarse
amethistzwam en gele russula’s. Linksaf volgt het pad een
laan met veel tamme kastanjebomen met holen van de grote
bonte specht. Bij de eerste afslag rechtdoor, nu tussen de
Amerikaanse eiken waar aan de linkerzijde een groot open
veld ligt. De open akkers van het Ketliker Skar zijn in later
jaren beplant met kleine percelen loofhout in verschillende
hoogtes ter afwisseling. Na het stenen bruggetje de eerste
afslag rechts tot aan de heide. In elk jaargetijde heb je zittend
aan de picknicktafel een prachtig uitzicht over de struikheide
en gagelbosjes.

Gevarieerde natuur
De tocht wordt voortgezet over hetzelfde pad terug en nu door tot aan de oostkant van het
Ketliker Skar. Onderweg is zichtbaar hoe de vernatting van de natuur leidt tot ontwortelde
bomen. Toch leven de grote eiken die hier rechts liggen nog rustig door met enkele
wortels in de grond. Aan de oostkant van het bos is veel loofhout gedund om meer licht en
dus ondergroei te krijgen. Was dit vroeger productie- en jachtbos, nu staat variatie in het
beheer voorop.
Grazende Schotse Hooglanders
Het mindervalidenpad slaat linksaf en na
ca. 20 meter is er een uitstapje rechtsaf
mogelijk naar de picknicktafel aan de rand
van de brede strook ruig grasterrein, waar
je vaak grazende Schotse Hooglanders
kunt aantreffen. Het pad dat hiernaartoe
leidt is een zonnige corridor omzoomt met
braamstruikjes waar het vaak wemelt van
libellen en vlinders. Terug de beukenlaan
in, rechtsaf. Let even op de poort waar je
onderdoor gaat, een hele kromme grauwe
abeel die over het pad reikt. Negeer de afslag links en zie op de slootwal links van het pad
de vele varens van het dubbelloof met zowel rechtopstaande (met zaaddozen) als
liggende bladeren. Op de hoek terug bij het wildrooster staan grote rhododendrons die
medio mei bloeien. Door de diepe sloot steken geregeld reeën over via een zelf gevormde
wildwissel onder het prikkeldraad door. Ook hangt er soms een pluk haar van een
overstekende das aan een van de prikkels, want ook dassen bewonen dit bosterrein. Het
laatste deel van de tocht voert weer terug naar It Beekpronkje.

