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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.

Ommetje Gilzewouwerbeek

De Gilzerwouwerbeek is genoemd naar de visvijvers of
‘wouwers’ die langs de bovenloop van deze beek,
net onder Gilze, lagen. De Gilzewouwerbeek heeft in 2012 een
enorme metamorfose ondergaan. Van een rechte,
strakke waterafvoerende beek, naar een natuurlijk kronkelende
beek met brede bedding. De oevers zijn afgegraven en er zijn
hoogteverschillen in het landschap gecreëerd.
De beek kan gecontroleerd buiten de oevers treden.
Het landschap is hersteld in de staat van vóór de Tweede
Wereldoorlog. Er zijn paddenpoelen gegraven en zandpaden
aangelegd om te wandelen. Bovendien zijn er vistrappen
aangelegd en is er een sneller stromend gedeelte gemaakt.
Dit alles maakt dat dit 17,5 hectare grote gebied zich kan
ontwikkelen tot een mooi en gevarieerd natuurgebied waar
veel dieren zich thuis kunnen voelen.
Het plan-Gilzewouwerbeek was bedoeld als natuurcompensatie
en buffer voor de nieuwbouwwijk Lijndonk-Tervoort. Deze wijk
is er door de crisis nog niet gekomen, maar het natuurherstel is
door de gemeente Breda in samenwerking met Staatsbosbeheer
en het waterschap al wel gerealiseerd. Daardoor kan er nu al van
worden genoten.

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 Gilzewouwerbeek - Lengte 6,9 km.
1 Startpunt: Sociaal Cultureel Centrum ’t Klooster
	Het Sociaal Cultureel Centrum is gevestigd in een voormalig
Franciscanessenklooster uit 1922.

2 Monumentale boerderij

	Aan de Bolbergseweg 7 staat een monumentale boerderij met prachtige
oude bomen. Het is een boerderij van het Kempische langgeveltype uit circa
1850. De Bolbergseweg is een slingerende oude weg met prachtige oude
eiken. De weg slingert omdat het over een natuurlijke oude dekzandrug is
aangelegd.

3 Vistrap
	In de beek is een aantal natuurlijke kleine stuwen aangelegd die samen een
zogenoemde vistrap vormen. Visjes zoals het stekelbaarsje kunnen zo’n vistrap
makkelijk nemen. Het geeft een mooi stromend watertje dat ook voor de
bosbeekjuffer (zie hieronder) een ideale omgeving is.

4 Bosbeekjuffer
	De bosbeekjuffer staat in Nederland op de rode lijst als bedreigde diersoort.
Hij heeft een langzaam stromende beek nodig met een goede waterkwaliteit,
voorwaarden die hier voor hem zijn gecreëerd. De bosbeekjuffer vliegt van
mei tot begin augustus.

5 Ooievaarsnest
	Om het de ooievaar wat makkelijker te maken is een ooievaarsnest geplaatst.
Midden jaren ‘70 was de ooievaar zo goed als verdwenen uit Nederland.
Met hulp van diverse reddingsprogramma’s zijn er nu weer ooievaars te
bewonderen. De ooievaar is een trekvogel die overwintert in Afrika.
Over weinig vogels bestaan zoveel volksverhalen als over de ooievaar.
Als brenger van geluk en nieuw leven is hij een graag geziene gast.

6 Torenvalkkasten
	De torenvalken maken dankbaar gebruik van de geplaatste kasten.
De eerste nesten met jongen zijn al uitgevlogen. De torenvalk broedt in
nestkasten, oude nesten van kraaien en in of op gebouwen.
De torenvalk is een van de weinige roofvogels die stil kan hangen in de lucht,
het zogenoemde bidden.

7 Struweel

	De verhogingen met struweel (struiklaag van onder andere braam) die zijn
afgerasterd, zijn aangelegd met de uitgegraven boomstronken uit het gebied.
De afgegraven grond is in de verhogingen in het landschap hergebruikt.
Het struweel vormt een uitgelezen schuilplek voor klein wild en de
boomkikker (zie hieronder).

8 Boomkikker

	De boomkikker is een kleine grasgroene kikker met zuignapjes aan het einde
van vingers en tenen waardoor hij goed kan klimmen. In een bedreigende
situatie laten ze zich vallen in het struweel of verstoppen ze zich onder een
blad. Ze kunnen ongeveer vijf centimeter lang worden. Alleen mannetjes
hebben een grote kwaakblaas. Vanaf half april zijn hun luidruchtige concerten
te horen. De boomkikker is erg zeldzaam. Hij heeft een poel nodig met
veel zon en struweel. Met de nieuwe inrichting van dit gebied is hiermee
rekening gehouden.

