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Zorg om het Dorp Mariahout

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk 
zonder toestemming vermenigvuldigd of gekopi-
eerd worden. De route is met zorg uitgezet. Zorg 
om het Dorp Mariahout aanvaardt echter geen 
aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen en/
of onjuistheden.

Dank aan de omwonenden die medewerking 
hebben verleend de ommetjes mogelijk te maken.

Het wandelen van ommetje oost, ommetje west 
en/of ommetje zuid is geheel op eigen risico.

Oproep aan hondenbezitters:
- Honden aanlijnen

- Uitwerpselen opruimen

!

Mede mogelijk gemaakt door:

4 Over het water naar de kerk

Bij het stuwtje komen de twee lopen samen om als Heieindse-
loop verder te gaan richting Beek en Donk. In vroegere jaren 
was het hier mogelijk om in de natte seizoenen met een bootje 
naar de Donkse kerk te gaan. Door afvoer van het vele water 
is het een vruchtbaar landbouwgebied geworden. In de sloot-
kant groeit nog de blaartrekkende boterbloem, daar moet je 
met je handen vanaf blijven! 

5 Het Mortelven

Een oorspronkelijk natuurgebiedje waar je nog kunt zien hoe 
het hier vroeger was. Voorbij het Mortelven  kijk je rechts naar 
de bossen, op een dekzandrug waar het droger is. In zulke ge-
bieden van nat en droog woonden al vroeg mensen, getuige de 
vuurstenen die hier gevonden zijn. In de tweede wereldoorlog 
bood het ven een schuilplaats aan onderduikers, die daar ze-
ker niet verwacht werden. Het bos is een echt broekbos waar 
de els de boventoon voert. Op de drogere delen komen ook de 
es, eik, zachte berk en sporkenhout voor.  

Sporkenhout of vuilboom, zo genoemd omdat je van de bes-
sen die aan de boom groeien diaree krijgt, mits gegeten, waar-
door de darmen gezuiverd worden.  Het werd ook wel klom-

penpinnekeshout genoemd omdat het zo hard was, dat het in 
de zachte zolen van wilgenklompen geslagen werd, zodat deze 
langer mee gingen. Schoenmakers gebruikten het ook bij het 
lappen van zolen in schoenen. 

6 Kolenmijnen

Op de oude dekzandruggen groeide alleen maar naaldhout, 
aangeplant als productiehout voor de mijnbouw. Reden was 
dat de grove den kraakt voordat hij breekt, waardoor de mijn-
werkers tijdig gewaarschuwd werden. Nu de mijnen gesloten 
zijn kan het bos worden omgevormd tot een gemengd den-
nenloofbos. Omzoomd door eiken en berken vindt je er voor-
al mossoorten en varens. In en langs de Heiloop groeien grote 
valeriaan, blaartrekkende boterbloem, grasmuur en vergeet-
mij-niet. 

7 Maplehof

Dit hofje herinnert aan de vele Mariahoutenaren die eind jaren 
40 en in de 50tiger jaren  naar Canada trokken. Het aantal 
steentjes aan de voet van de totempaal verwijst naar het aantal 
geëmigreerden. De Totem is een geschenk van de indiaanse 
houtsnijder Austin McCue als teken van de verbondenheid 
tussen Mariahout en Canada. ‘Weech Ki Wan Di Win’ wat 
‘Vriendschap’ betekent  in de taal der Ojibwa indianen.
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Ommetje Oost - Mariahout

Wij adviseren stevige schoenen of laarzen aan.

Ommetje Oost

Lengte 4,83 km. Door het ommetje in-
gesloten gebied is 83 ha. Ommetje Oost 
 kenmerkt zich landschappelijk door het, 
voor huidige begrippen, kleinschalig land-
schap waar  akkerbouw en bos de boven-
toon voeren. 

Op de kleinere percelen zit hier en daar een 
hobbyboer waardoor variatie in begroeiing 
toeneemt. De Heieindseloop en de Kont-
loop vormen de blauwe lijn van dit gebied. 
De wandeling loopt dan ook zoveel moge-
lijk langs deze wateren.

 Start bij de kerk. Loop over de
 Mariastraat richting Lieshout.

1 Mariahout 

Mariahout is de kleinste kern van de ge-
meente Laarbeek. Op oude kaarten be-
kend als Ginderdoor, een gebied waar al 
in de 13de eeuw mensen woonden. Hoe-
wel het wegenstelsel al enkele eeuwen oud 
is, wordt er in wat nu Mariahout is, pas na 
1850 enigszins gewoond. Het is een typisch 

ontginningsdorp, gelegen op de overgang 
van de oudere cultuurlandschappen naar de 
heideontginningen. De 1ste ontginnings-
boerderij werd in 1922 gebouwd. Er was 
behoefte aan een school (1930) en een kerk, 
gebouwd in 1933 en daarom heen ontstond 
het dorp: Mariahout. 

2-3 Akkers en bijvoet

Voorbij de bruggetjes aan het begin van de 
wandeling lopen we tussen de Kontloop en 
struweel. Behalve paardenbloemen en her-
derstasje, akkerdistel en perzikkruid, vind 
je er ook bijvoet. Een kruid wat al door de 
 Romeinse soldaten in hun laarzen gedaan 
werd om blaren te voorkomen. 

Wie bij de Eertsbrug naar rechts kijkt ziet 
een nat bosgebied, waar vele vogels thuis 
zijn. Het gebied rond de Heieindseweg is al 
rond 1350 ontgonnen. Opmerkelijk is dat in 
jaren ’60 van de vorige eeuw hier het puin 
is gestort van de Lieshoutse kerk en toren. 
Deze toren was gebouwd met stenen van een 
kerktoren die eerder op het Hof stond en die 
in 1836 was afgebroken.  
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