OMMETJE DE BEEMDEN EN OMMETJE DE DONKEN
De Beemden is de naam die in Brabant gebruikt wordt voor
graslandpercelen in een beekdal.

De Dungense Brug behoort tot de gemeentelijke monumenten. Zij ligt hier al sinds de
aanleg van de Zuid-Willemsvaart.

Rond 1900 stond Den Dungen bekend om haar hoogstamfruitbomen en werd
het dorp gezien als de moestuin voor Den Bosch. Door de aanplanting van
laagstamfruitbomen verdween de hoogstamfruitteelt voor een groot deel uit
Den Dungen. Hiermee verloor Den Dungen een stukje van haar karakteristieke cultuurhistorie. Op initiatief van de Heemkundekring, Brabants Landschap,
Brabantse Milieufederatie, gemeente Sint-Michielsgestel en Natuurgroep
Gestel worden er op diverse plaatsen nu weer hoogstambomen geplant.
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De naam De Donken verwijst naar de donken waarop Den
Dungen is ontstaan. Een donk, ook wel een dung genoemd,
is een natuurlijke verhoging in een beekdal. Deze donken
waren uitstekend geschikt om huizen op te bouwen. Om
zichzelf tegen het water te beschermen, legde men een dijkenstelsel aan rondom de donk. Op de plaatsen waar de
dijk doorbrak bleef een vennetje over waar omheen de dijk
werd hersteld. Een ven dat is ontstaan als gevolg van een
dijkdoorbraak noemen we een wiel.

-W
RT

AA
SV

EM

ILL

63

43

De

64

e

Berlicum
n

de

De rivier de Aa was in het verleden de grens tussen Berlicum en Den Dungen. De gerestaureerde hardstenen grenspaal uit 1821 is teruggeplaatst in de Spurkstraat op de grens
van Den Dungen en Berlicum, waar vroeger de brug over
de Kwalbeek lag.
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In de Litserstraat staat het monument ‘Silent Wings’.
Het herdenkt de landing van 2 zweefvliegtuigen in
Den Dungen tijdens de operatie Market Garden. De
vliegtuigen kwam neer in de buurt van Waterstraat
en in de buurt van Bellebroek. Een van de piloten
kwam uit Portishead Engeland. Met deze plaats onderhoudt Den Dungen nog steeds een jumelage. De
huidige Pilotenstraat in Den Dungen verwijst naar de
onderduikplaats van de piloten.

Rond Den Dungen is op deze manier een landschappelijk
fraaie ringdijk met wielen ontstaan. Naast bescherming tegen oprukkend water maakte ook Frederik Hendrik in 1629
gebruik van een gedeelte van deze ringdijk bij het beleg
van Den Bosch. Nu hebben deze dijken geen functie
meer als beschermer tegen het water. Het is puur
een karakteristiek landschapselement met mooie
dijkbegroeiing van judaspenning, bijzondere soorten populieren, zomereik, wilde kers, meidoorn en
hazelaar en met sluisjes en wielen.
De dijken zijn belangrijke schakels tussen leefgebieden van dassen, struweelvogels, zoals grasmus, patrijs en
roodborsttapuit en dagvlinders, zoals kleine ijsvogelvlinder.
Daarom zijn ze in ruimtelijke plannen aangeduid als droge
ecologische verbindingzones: waardevol om uit te breiden
en te verbinden.

Door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart werd de loop van
de rivier de Aa aan de Dungense kant afgesneden. Het water van de Aa wordt onder het kanaal, middels een Sifon
weer in de hoofdloop van de Aa geleid. Deze Sifon heeft de
status gemeentelijk industrieel monument en is nog steeds
in werking.
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TIP Arboretum D’n Hooidonk Rijndonksestraat
Arboretum D’n Hooidonk is begonnen als hobby van
Frens en Mia van den Biggelaar en inmiddels uitgegroeid
tot een 5 ha groot park met 1250 verschillende, veelal
uitheemse soorten bomen en struiken. Het arboretum is
vrij toegankelijk tijdens de openingsuren (winterperiode
10.00- 17.00 uur, zomerperiode 9.00-21.00 uur).
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Lengte Ommetje De Donken 6,4 km.
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Lengte Ommetje De Beemden 4,1 km.
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VORMGEVING BTZ / MARCEL VAN DIJK

Wij raden stevige schoenen of laarzen aan.

Wandelen door het boerenlandschap
in uw eigen omgeving

Ommetje
De Beemden
en De Donken

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; geniet 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, waardoor 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-Michielsgestel, de provincie Noord-Brabant en door de inzet van
vele vrijwilligers.
Wij wensen u veel wandelplezier!
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

De Brabantse Milieufederatie en
Brabants Landschap, die al eerder
ervaring opdeden met de ontwikkeling 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 routes
van Ommetje De Beemden en Ommetje De Donken starten allebei bij
de kerk aan de Litserstraat. Ze zijn
respectievelijk 4,1 en 6,4 km. lang. U
kunt ze natuurlijk ook combineren.
Onderweg loopt u langs enkele cultuurhistorische en landschappelijke

bijzonderheden. Daar vertellen we in
deze folder iets over. Ommetje Het
Woud staat in een andere folder beschreven.
De Ommetjes in Den Dungen vallen
samen met het wandelknooppuntennetwerk. U volgt de geelgroene bordjes met de nummers zoals die in de
routefolder zijn aangegeven. De ommetjes 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.

• 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 dierziekten, heeft de grondgebruiker het recht het pad tijdelijk af
te sluiten.

Ommetje De Beemden en Ommetje De Donken zijn mede mogelijk gemaakt door / Participanten in Ommetje De Beemden en Ommetje De Donken zijn: gemeente Sint-Michielsgestel, Brabantse Milieufederatie,
Brabants Landschap, Waterschap Aa en Maas, Waterschap 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.

Natuurgroep Gestel

