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                     OMMETJE HET WOUD     DEN DUNGEN

                                Lengte Ommetje 6 km.                                                                                                                                                                                        Wij raden stevige schoenen of laarzen aan. 

Topografische ondergrond: © Topografische Dienst Kadaster, Emmen

Ommetje Het Woud loopt een stukje langs de 
Zuid-Willemsvaart. Voordat de Zuid-Willemsvaart 
werd aan gelegd, was er al een waterverbinding 

tussen Maastricht en ’s-Hertogenbosch: de Maas.  
Dit was echter een lange weg. Bovendien 
was de Maas vaak erg ondiep en daardoor 
maar vijf maanden per jaar bevaarbaar.
De Zuid-Willemsvaart heeft haar naam te 
danken aan koning Willem I, die in 1822 
besloot een verbindingskanaal te graven 

tussen Maastricht en ‘s-Hertogenbosch. De 
graafwerkzaamheden begonnen in 1823 en 

het kanaal was drie jaar later klaar. Het kanaal 
heette toen Willemsvaart, maar toen er later in 
Drenthe ook een Willemsvaart werd aangelegd, 
werd aan het Brabantse kanaal het woordje ‘Zuid’ 
toegevoegd.

De Zuid-Willemsvaart is 123 kilometer lang en 
heeft een hoogteverschil van 40 meter. Om het 
verval te overbruggen waren oorspronkelijk 21 
sluizen nodig. In het verleden lag er bij elke sluis 
een ophaalbrug. In het huidige kanaal liggen 16 
sluizen. Vanuit onder andere Schijndel en Hel-
mond worden de sluizen en ophaalbruggen op af-
stand bediend.

De Dungense Loop is een vernieuwde waterloop 
die het water vanuit Het Woud naar de Zuid-Wil-
lemsvaart voert. Deze loop is aangewezen als Eco-
logische Verbindingzone. Ecologische verbindings-
zones zijn de verbindende, groene schakels tussen 
bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebie-
den. Door ecologische verbindingszones aan te 
leggen, wil men de isolatie en versnippering van 
de natuur tegengaan. De verbindingszones functio- 
neren als trekroutes en als (tijdelijke) leef- en 
voortplantingsgebieden. Ze zijn wezen-
lijk voor het behoud van een rijke 
Brabantse natuur. In de Dungen-
se Loop wemelt het van vissen  
als brasem, karper en snoek. 
Boven de loop is regelmatig 
de zeldzame vuurlibelle te 
zien.

De Spurkstraat is een oude verbindingsweg tussen Sint-Michiels- 
gestel en Berlicum-Middelrode. De straat ligt op een hoge 
zandrug en de naam is ontleend aan het sporkenhout (vuil-
boom) dat eeuwen geleden langs de toenmalige zandweg 
groeide. Nu staan er lindebomen met op haar stam mossen 
en korstmossen.  
Op nummer 70 is het museum Brabants Leven gehuisvest 
in een oude boerderij met typische dwarsdeelschuren. 
Meer dan vijfendertig ambachten en beroepen uit het 
Brabantse leven van vroeger zijn tentoongesteld. Het 
museum is geopend op afspraak (www.brabantsleven.nl).

© Brabantse Milieufederatie. 2011.
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De Hoek is een oude nederzetting van boerde-
rijen op een natuurlijke verhoging (een Donk) 
in het dal van de Aa aan de oude weg naar Ber-
licum. Als u op de dijk staat ziet u het vervolg 
van de oude weg (Hersend) naar Berlicum. 
De waterkant is hier in het voorjaar rijk bezaaid 
met  bosanemonen.

De Schietbaanlaan is vernoemd naar de schiet-
baan, die daar door de vrijwillige Landstorm werd 
gebruikt. Deze organisatie, opgericht tijdens de 
Belgische opstand, verleende hulp in oorlogstijd of 
bij rampen. 
Het kleine bosje bij de Schietbaanlaan is een 
restant van het voormalige bos en heidegebied van 
het Milroois Woud. Hier groeit onder de eiken het 
plantje Hengel (Melampyrum pratense). Het is een 
halfparasiet die zelf fotosynthetiseert, maar water 
en voedingsstoffen met zijn wortels aftapt uit de 
wortels van andere planten.

Bij de poel staat een bankje waar  
u even kunt pauzeren en genieten 
van het uitzicht. De Poel en aan-
liggende groenstroken zijn, net als 
de Dungense Loop, aangewezen 
als Ecologische Verbindingszone . 



Wandelen door het boerenlandschap
in uw eigen omgeving

Ommetje 
Het Woud

Wilt u een leuk ommetje lopen, dicht bij huis en niet te 
lang? Wilt u daarbij mooi landschap zien en wat uitleg over 
wat u tegenkomt? De ommetjes in Den Dungen kunnen u dit 
allemaal leveren. Wandelen door het boerenlandschap; ge-
niet ervan!

Het Brabantse buitengebied leent zich uitstekend voor een 
mooie wandeling. Helaas zijn in de afgelopen decennia veel 
van de zandpaden in Brabant verdwenen, onder andere door 
ruilverkavelingen. Een ommetje is dan soms moeilijk te maken.
Met de nieuwe ommetjes beogen we nieuwe paden te creëren 
en bestaande paden een recreatieve functie te geven, waar-
door de kans groter wordt dat ze behouden blijven. Voor de 
bewoners betekent de verbetering van de toegankelijkheid 
van het agrarische cultuurlandschap, dat zij dichtbij huis van 
het landschap kunnen genieten. 

De ommetjes in Den Dungen zijn mede mogelijk gemaakt door 
financiële ondersteuning van de gemeente Sint-Michiels- 
gestel, de provincie Noord-Brabant en door de inzet van 
vele vrijwilligers.

Wij wensen u veel wandelplezier!

 

OmmetjeHet Woud is mede mogelijk gemaakt door / Participanten in Ommetje Het Woud zijn: gemeente Sint-Michielsgestel, Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap, Waterschap Aa en Maas, Water-
schap De Dommel, Rijkswaterstaat, Heemkundekring op die Dunghen, Erfgoed Gestel, Hertogboeren, ZLTO afdeling Den Dungen, Wandelsportvereniging Groot Gestel, St. Maartenwandeltocht, Comitée  
Wandelavondvierdaagse Gestel, Natuurgroep Gestel, Milieuvereniging Het Groene Hart.

Welkom op dit wandelpad

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:
•  alleen toegankelijk voor wandelaars tussen  

zonsopkomst en zonsondergang
• u bent hier te gast
• betreden is geheel op eigen risico
• geen toegang met honden
• laat geen afval achter

• laat gewassen en dieren met rust
•  In de melkveehouderij bestaan grote zorgen over de ziekte 

Neospora. Deze ziekte veroorzaakt abortussen bij drachtige 
runderen en wordt o.a. overgebracht door hondenpoep. Hou 
hier rekening mee en laat uw hond zijn behoefte niet doen in 
een weiland.

•  als er kans bestaat op het uitbreken van planten- en/of dier-
ziekten, heeft de grondgebruiker het recht het pad tijdelijk af 
te sluiten.

De Brabantse Milieufederatie en 
Brabants Landschap, die al eerder 
ervaring opdeden met de ontwikke-
ling van ommetjes in de Meierij, 
werkten samen met vele organisaties 
en vrijwilligers uit gemeente en regio 
aan de realisering van de 3 nieuwe 
ommetjes in Den Dungen. De route 
van Ommetje Het Woud loopt van-
uit het dorp en is ongeveer 6 km. 
lang. Onderweg loopt u langs en-
kele cultuurhistorische en land-
schappelijke bijzonderheden. Daar 
vertellen we in deze folder iets over. 

De ommetjes De Donken en de 
Beemden staan in een andere fol-
der beschreven. 

De Ommetjes in Den Dungen vallen 
samen met het wandelknooppunten- 
netwerk. U volgt de geelgroene bord- 
jes met de nummers zoals die in de 
routefolder zijn aangegeven. De om- 
metjes zijn minder geschikt voor 
mensen die moeilijk ter been zijn. 
Ze zijn niet geschikt voor wandelaars 
met kinderwagens en dergelijke. In 
natte periodes raden wij laarzen aan.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurgroep Gestel 


