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Aan de stuw zie je
vaak futen, in het
voorjaar met hun
jonkies op de rug.
Ze dragen een ‘zebrapakje’ en vanonder moeders of vaders veren steken
ze hun kopje uit. Ze
zitten er veilig tegen
‘predatoren’ als ratten en snoeken. ‘s
Winters tref je hier
ook dodaarsjes, een
kleine fuutachtige,
en in de hoge populieren aan de kant
aalscholvers.
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De Grote en Kleine Wielsche Hoeve waren
vroeger voorname boerderijen, afhankelijk van
de heer van Herlaer. De Grote is afgebroken
en vervangen door een bungalow, de Kleine
is nog herkenbaar. Op deze hoeves werd vroeger op Sint-Maarten, 11 november, voor de
pachters een jaarlijkse maaltijd gehouden,
waarop ze hun cijns dienden af te dragen.
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Lengte Ommetje Zegenwerp: 3 km.

Met een beetje geluk, ’s morgens
vroeg of juist in de avond-schecht
mering, kun je hier de das tegeneg
aal
stra
komen. Dit grootste Nederlandat
se landroofdier graaft zijn burcht
in het hoger gelegen landgoedbos
van Zegenwerp en foerageert in
het voedselrijke beekdal.
Over de eikenstammen van de
lanen die door Zegenwerp lopen,
zie je zowel de boomkruiper als
-klever scharrelen. De eerste
valt het minst op met zijn grijsbruine tinten en is ook vocaal
niet echt uitbundig. De boomklever is een stuk groter, blauw
van boven en oranje van onder
roept luid en veel en is ‘kunstiger’: Hij kan niet alleen, zoals
de boomkruiper, naar boven kruipen, maar doet dat ook naar
beneden.
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Bergkorenmolen ‘De Genenberg’, een rijksmonument, is alleen nog in gebruik als woning. De wieken kunnen nog wel draaien en
door hun stand aangeven of er reden tot
vreugde dan wel droefenis is. De ‘berg’ aan
de oostzijde van de molen is in de crisisjaren (jaren ’30) deels afgegraven om met het
vrijkomende zand een bocht van de Dommel in het centrum van Gestel te dempen.
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Aan de laan van de Wielse Hoeven vliegen ’s avonds en ’s nachts
heel wat vleermuizen. In holle
bomen - een spleet van 2 cm is
al voldoende - hebben ze hun
kraamkolonies en winterverblijven. Lintvormige landschapselementen als lanen zijn belangrijk
als routes naar voedselgebieden.
Aan de oude afgesneden Dommelmeander zitten vaak ijsvogels,
maar ga er wel voorzichtig en omzichtig op af, want het zijn zo’n
beetje de schuwste vogels van
onze contreien.
Aan de Beeksche Waterloop staan
oude knotwilgen. In de aangrenzende graslanden zoeken ’s winters kauwen en roeken massaal
naar voedsel. Op doortrek en ’s
winters schrik je aan deze waterloop soms kleine groepjes witgatjes op, een steltloper ter
grootte van een tureluur.

vormgeving btz ’s-Hertogenbosch

Lengte Ommetje Genenberg: 5 km.

Wij raden stevige schoenen of laarzen aan.

Wandelen door het
boerenlandschap van de Meierij

Ommetje Genenberg
Ommetje Zegenwerp
Gemeente Sint-Michielsgestel

Het waardevolle cultuurlandschap van de Meierij leent zich uitstekend voor een mooie wandeling. Omdat vele zandpaden in het
boerenlandschap in de afgelopen tientallen jaren zijn opgeruimd, is
de Brabantse Milieufederatie, in samenwerking met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap en vijf gemeenten, waaronder Sint-Michielsgestel, het project ´Ommetjes in
De Meierij´ gestart. De bedoeling van het project is om doodlopende zandpaden ´kort te sluiten´. Daardoor krijgen die zandpaden een
nieuwe (recreatieve) functie en is de kans groter dat ze behouden
blijven. Bovendien ontstaan zo nieuwe aantrekkelijke wandelmogelijkheden dichtbij huis.
Waar nodig zijn individuele grondeigenaren succesvol benaderd om
(tegen vergoeding) wandelaars op hun percelen toe te staan. Tevens
zijn de kansen aangegrepen om langs die ommetjes het landschap te
versterken met poelen, struwelen, knotwilgen en dergelijke.
In de gemeente Sint-Michielsgestel worden in het kader van dit project vier nieuwe ommetjes gerealiseerd. De ommetjes Genenberg
en Zegenwerp staan samen in deze folder, de ommetjes De Hogert
en Vossenholen staan samen in de folder Gemonde. De routes zijn
ook gemarkeerd in het veld.

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

Op Landgoed Zegenwerp is in
2006 een bijna 1 km lange vistrap
aangelegd. Deze vistrap was voor
de migratie van vissen hard nodig
om een stuw in de Dommel, die
er al vanaf 1970 ligt, te omzeilen.
De bermsloot van een statige laan
werd hiertoe vergraven en aan
beide zijden aan de Dommel aangetakt. Door middel van 15 natuurstenen drempels is deze ‘bypass’
verdeeld in compartimenten, die
samen een verval van 1,90 meter
overbruggen. Het is de bedoeling

dat soorten als kopvoorn, bermpje, rivierprik, bittervoorn en grote
modderkruiper hier gebruik van
maken.
Tegelijk met de aanleg van de vistrap zijn in de aangrenzende weilanden amfibieënpoelen aangelegd.
Aan de oevers hiervan zie je regelmatig blauwe reigers staan. Waarschijnlijk zijn ze afkomstig van de
grote reigerkolonie van het kasteelbos van Maurick, in vogelvlucht
hier maar 3 km vandaan.

• geen toegang met honden
• laat geen afval achter
• laat gewassen en dieren met rust
• als er kans bestaat op het uitbreken van plantenen/of dierziekten, heeft de grondgebruiker het
recht het pad tijdelijk af te sluiten.

Wij wensen u veel wandelplezier!

Brabantse Milieufederatie, bmf@antenna.nl tel. 013 5356225

Deelnemende organisaties zijn: Brabantse Milieufederatie, Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap, Gemeente Sint-Michielsgestel, Staatsbosbeheer, Landinrichtingscommissie Sint-Oedenrode, Dienst
Landelijk Gebied Noord-Brabant, Natuurgroep Gestel,0 Heemkundevereniging De Hogert, Heemkundevereniging Heerlijkheid Herlaer, ZLTO, Het Groene Hart. De Ommetjes zijn mede mogelijk gemaakt door financiële
ondersteuning van de Europese Unie via het Innovatieplatform Duurzame Meierij. En niet in het minst door de inzet van vele vrijwilligers.

