
Ommetjes GemOnde, Gemeente sint-michielsGestel
Ommetje de hogert
De Dommel is een zoge-
naamde ‘traagstromende laag-
landbeek’, wat wil zeggen 
dat de stroomsnelheid min-
der dan 0,5 m per seconde 

bedraagt. Ze ‘ontspringt’ 
op de Donderslagse Hei-
de bij Peer in België en 
komt bij Borkel-Schaft 
ons land binnen. Na 
een loop van 85 km 
vormt ze binnen Den 

Bosch samen met de Aa 
de Dieze, die na 5 km weer 

uitmondt in de Maas. Van 
bron tot monding bedraagt 
het verhang 35 meter.

Ommetje Vossenholen 
Op oude kaarten staat Bes-
selaar geschreven als ‘Ber-
zenlaar’, wat zoveel betekent 
als ‘(open plek in het) bos 
waar wild naartoe gedreven 
wordt.’ Daar kon het makke-
lijker worden geschoten en ver-
volgens worden vervoerd.
Op Vossenholen staan rijen 
prachtige oude knotwilgen, 
waarvan de dikste op borst-
hoogte een omtrek heeft van 
5.20 meter. Zulke oude knot-
wilgen kunnen vele soorten 
planten en dieren herbergen. 
Bij de oude eik met het 
kruisje viel Gemondenaar 
Frans van Eindhoven op 15 
juli 1932 van een wagen met 
strauwsel. Hij brak daarbij 
zijn nek en kwam later te 
overlijden

laarzenpaden
De Landinrichtingscommissie 
voor Sint-Oedenrode heeft 
in de ruilverkaveling in to-
taal 9,7 km laarzenpad aan-
gelegd. Vaak waren dit oude 
kerkpaden of zandpaden die 
nu weer zijn teruggebracht. 
Het grootste deel van deze 
laarzenpaden is opgenomen 
in de ommetjes in de Meie-
rij. De andere laarzenpaden 
zijn bestemd voor ruiters. In 
de ommetjes Gemonde is 
bijna 2 1/2  kilometer laarzen-
pad opgenomen, vooral in 
ommetje Vossenholen.
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      s  = startpaneel         Lengte Ommetje De Hogert: lang:  6,6 km; kort: 3,8 km.       Lengte Ommetje Vossenholen: lang:  6,5 km; kort: 6 km.                  Wij raden stevige schoenen of laarzen aan. 

topografische ondergrond: © topografische Dienst Kadaster, Emmen
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Het landhuis ‘twijnmeer’ 
dateert van omstreeks 
1800. Het is afgeleid van 
‘twijnen’, het in elkaar 
vlechten van meer dan 
twee draden vlas; en van 
‘meer’ in de betekenis 
van ‘grens’. Hier kwamen 
de gemeenten Boxtel, 
Sint-Michielsgestel en 
Sint-Oedenrode samen.
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De Hogert

De straatnaam Koudenberg is afgeleid van het Brussel-
se plein Mont Froid. Een hooggeplaatste Belgische mi-
litair die zich in eigen land niet meer veilig voelde, emi-
greerde naar Gemonde. Dit verklaart de wonderlijke 
link tussen beide plaatsen.
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Brede pad

Bij opgravingen in 1950 op De Hogert kwa-
men restanten van een romeinse nederzet-
ting naar boven. Met een hoogte van ‘maar 
liefst’ 7,4 m + NAP zat je hier hoog en droog, 
reden waarom de Gemondenaren er tot 1825 
ter kerke gingen.  

Het Brede pad heeft niets te maken met 
‘breed’ maar met ‘brei’ in de betekenis van 
modder. Het was kennelijk een moeilijk be-
gaanbaar pad.
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Wandelen door het 
boerenlandschap van de meierij

Ommetjes Gemonde
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 slui-
ten´. Daardoor krijgen die zandpaden een nieuwe (recreatieve) 
functie en is de kans groter dat ze behouden blijven. Boven-
dien ontstaan zo nieuwe aantrekkelijke wandelmogelijkheden 
dichtbij huis. 

Waar nodig zijn individuele grondeigenaren succesvol bena-
derd om (tegen vergoeding) wandelaars op hun percelen toe 
te staan. tevens zijn de kansen aangegrepen om langs die om-
metjes 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 
De Hogert en Vossenholen, rond Gemonde, staan samen in 
deze folder. De andere ommetjes zijn Zegenwerp en Genen-
berg. De routes zijn ook 
gemarkeerd in het veld.

Wij wensen u veel 
wandelplezier!

Deelnemende organisaties zijn: Brabantse Milieufederatie, coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap, Gemeente Sint-Michielsgestel, Staatsbosbeheer, Landinrichtingscommissie Sint-Oedenrode, Dienst  
Landelijk Gebied Noord-Brabant, Natuurgroep Gestel, 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 de provincie Noord-Brabant. En niet in het minst door de inzet van vele vrijwilligers.

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
•  als er kans bestaat op het uitbreken van planten- 

en/of dierziekten, heeft de grondgebruiker het 
recht het pad tijdelijk af te sluiten.

Ommetjes Gemonde

Gemonde mag je met recht een oud kerkdorp noemen. Er 
hebben in de loop der tijd negen kerken gestaan, waarvan 
vijf op De Hogert.

Het grondgebied van Gemonde ligt deels in het beekdal van 
De Dommel en deels in het beekdal van de Beeksche Water-
loop. In het beekdal van De Dommel zijn de hogere gronden 
gelegen, enkele lager gelegen beemden en een klein restant 
stuifzandgebied, de Schoonberg geheten. Het beekdal van 
de Beeksche Waterloop bestaat hoofdzakelijk uit lager gele-
gen gronden met veel leem in de ondergrond.  

‘Kampen’ zijn individuele  ontginningen. Gelegen temidden 
van woeste gronden werden ze ‘omtuind’ met houtwallen, 
als eigendomsmarkering en om vee van anderen buiten te 
houden. In de omgeving van Gemonde liggen veel toponie-
men met ‘kamp’, zoals ‘Overkamp’.

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


