Strikberg

Ommetjes rond Breda
Bavelsche Leij

Samen met de gemeente Breda en vele anderen heeft de Brabantse
Milieufederatie vijf ommetjes aangelegd rondom Breda.
De meeste ommetjes gaan door natuurgebieden die de gemeente
de laatste jaren heeft ontwikkeld of aantrekkelijker heeft gemaakt.
De routes lopen zoveel mogelijk over zand of zogenoemde
laarzenpaden, waardoor de natuur en het landschap optimaal
kunnen worden ervaren. Elk ommetje heeft een goede routemarkering en een verkorte versie. Bovendien zijn alle routes
opgenomen in het wandelknooppuntennetwerk, zodat de
wandelingen desgewenst ook kunnen worden uitgebreid.
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Waarom ommetjes?

Een ommetje is een korte wandeling vanuit stad of dorp naar
het groene ommeland. Het landschap net buiten de bebouwde
kom is vaak nog onontdekt gebied, terwijl dit heel gevarieerd
en mooi kan zijn. Door het aanleggen van ommetjes wil de
Brabantse Milieufederatie stad en platteland met elkaar
verbinden. Ommetjes bieden dan ook een mooie en
laagdrempelige manier om de natuur dichtbij huis te ervaren
en te genieten van al het moois wat zij ons te bieden heeft.

Tijdens
Broedseizoen

Broedseizoen weidevogels

De laatste jaren gaat het aantal weidevogels hard achteruit.
Daarom is het belangrijk om verstoring van de vogels in het
broedseizoen te voorkomen. Dit is de reden dat het laarzenpad
van 1 maart tot en met 1 juli niet kan worden gebruikt. Neem in die
periode de route over de weg, neem een verrekijker mee en geniet
van deze bijzondere vogels.

Ommetje Lage Vuchtpolder

De Lage Vuchtpolder is van oudsher een nat, moerasachtig
gebied. Het woord ‘Vucht’ verwijst dan ook naar een vochtig
gebied. Een deel van de polder behoort tot de meest waardevolle
natte natuurgebieden van Brabant. Er wordt nog volop gewerkt
aan het project ‘Natte Natuurparel’, dat tot doel heeft nieuwe
natuur te ontwikkelen en te zorgen voor voldoende en schoon
water. Ook de bescherming van weidevogels krijgt binnen
dit project aandacht. Dit natuurgebied is onderdeel van het
natuurnetwerk Brabant en is een belangrijk gebied voor
weidevogels: grutto, kievit, tureluur, scholekster, veldleeuwerik.
Het gebied wordt optimaal beheerd zodat ze kunnen broeden in
het gras.
Cultuurhistorisch is de Lage Vuchtpolder ook een interessant
gebied. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Breda belegerd
door de Spanjaarden. Om de stad tijdens het beleg van 16241625 uit te kunnen hongeren moest die worden afgesloten
van de buitenwereld, zodat er geen voedsel naar binnen kon
worden gebracht. Om dit te bereiken liet Spinola een ruim vijftig
kilometer lange linie aanleggen rond de stad. De nog steeds
bestaande Spinolaschans in het noordwesten van de Lage
Vuchtpolder maakte hier onderdeel van uit.

Wandelroute

Deze ommetjes zijn gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Breda, provincie Noord-Brabant, Regio West Brabantse Milieufederatie, Wandelnet/TeVoet,
Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, IVN Mark en Donge, Markant, KNNV, West Brabantse Vogelwerkgroep, Nederlandse Bijenhoudersvereniging, Parkhoeve
Breda-Noord, Avondvierdaagse Teteringen, Buurttuin Hoge Vucht, Buurttuin Geeren-Noord en Merel van der Linden | Ruimtelijk ontwerper.

Ommetje Lage Vuchtpolder - Lengte 6,7 - 8,2 km.
1 Startpunt: Kinderboerderij de Parkhoeve

	Naast de kinderboerderij is er ook een vierseizoenentuin, moestuin,
midgetgolfbaan, speeltuin en horecagelegenheid.

2 Park Hoge Vucht

	Het Park Hoge Vucht is het grootste park in Breda. Het is in de jaren ‘70
aangelegd en in 2000 gerenoveerd. Het maaiveld is plaatselijk afgegraven om
bij de oude bestaande ondergronden van klei, zand en veen te komen. Deze
verschillende ondergronden geven een gevarieerde flora en fauna. Zo levert
het park een bijdrage aan de natuur in de stad. In het park grazen koeien van
het Limousin-ras.

3 Groote Kruisvaart
	De Groote Kruisvaart is een overblijfsel uit de tijd van de grootschalige
turfwinning. In die tijd werd De Vucht bedekt door een dikke laag veen. In
1314 werden verschillende turfvaarten aangelegd om het veen te ontwateren.
De Groote Kruisvaart is zo’n turfvaart. Deze vaarten gebruikte men ook om het
gestoken veen te vervoeren. Eenmaal opgedroogd werd het veen in de vorm
van blokjes turf als brandstof verkocht. Turf was de belangrijkste brandstof in
die tijd.

4 Strikberg

	Strikberg is een rivierduin en heeft altijd iets hoger gelegen dan de polder.
Dat komt door zand dat is afgezet door de rivier de Mark en door de wind is
weggeblazen. De naam Strikberg heeft zijn oorsprong in het feit dat op deze
plek de heren ven Breda konijnen vingen met behulp van een strik.

5 Spinolaschans

	Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Breda belegerd door de Spanjaarden.
Om de stad tijdens het beleg van 1624-1625 uit te kunnen hongeren moest
die worden afgesloten van de buitenwereld, zodat er geen voedsel naar
binnen kon worden gebracht. Om dit te bereiken liet Spinola een ruim vijftig
kilometer lange linie aanleggen rond de stad. De nog steeds bestaande
Spinolaschans in het noordwesten van de Lage Vuchtpolder maakte hier
onderdeel van uit.

6 Brandrode runderen
	De koeien in dit gebied zijn onder andere brandrode runderen van een
biologisch boerderij. Brandrode runderen zijn rustige en vriendelijke dieren.
Ze behoren tot de zogenoemde dubbeldoel-koeien: geschikt voor vlees- en
melkproductie. Door specialisatie en melkproductie verdwenen dit soort
rassen in de jaren ‘70. Speciale fokprogramma’s en verenigingen hebben dit
ras behoed voor uitsterven.

7 Weidevogelgebied

	Dit natuurgebied is onderdeel van het natuurnetwerk Brabant en is een
belangrijk gebied voor weidevogels: grutto, kievit, tureluur, scholekster,
veldleeuwerik. Het gebied wordt optimaal beheerd zodat ze kunnen broeden
in het gras.

8 Redoutes

	In de Tachtigjarige Oorlog werden onder leiding van Spinola ‘redoutes’
opgeworpen die als uitkijkpunt dienden. Een aantal van deze redoutes
wordt weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. De redoutes worden in een
hedendaagse vorm teruggebracht. Gestart wordt met een Vogelredoute
(een uitkijkpunt om de vogels in de Lage Vuchtpolder te bekijken) en een
Waterredoute.

