Ommetjes
Wandelen over boerenland
In het agrarisch cultuurlandschap is het goed

Bij het realiseren van een ommetje kunnen 2 fasen

toeven. Burgers en buitenlui stellen het kunnen

worden onderscheiden:

maken van een ommetje op prijs. Helaas zijn in

1)

Voorbereidingsfase

het verleden door ruilverkavelingen veel moge-

2)

Realisatiefase

lijkheden weggevallen.

3)

Beheer en onderhoudsfase

Onder een ommetje verstaan we een korte wandelroute in de directe nabijheid van de bebouwde kom van
een dorp of stad, die tussen de 2 en 8 kilometer lang
is en waarvan het begin– en eindpunt hetzelfde is.
Bewoners in de omgeving genieten van de wandelmogelijkheden. Het biedt voor agrariërs kansen om de
bedrijfsvoering te promoten.
In het gehele agrarische landschap bestaat deze mogelijkheid, met enige terughoudendheid in het voorjaar
in de weidevogelgebieden (om verstoring te voorkoWandelen over boerenland

men).

Voorbereiding
Criteria:



Het idee wordt geboren.





Het bijeenroepen van projectgroep (dorpsraad,



Een zoveel mogelijk onverharde route in het
agrarisch cultuurlandschap;

agrarische standsorganisatie, natuur– en/of

Zoveel mogelijk gebaseerd op cultuurhistorische

heemkundegroep).

basis;



Natuurvriendelijk en landschappelijk ingepast;



Lokaal ingebed, dus door de bevolking gedragen



Eigenaren op de hoogte brengen van het initiatief.



Eerste communicatie rond het idee.

(of liever nog, door de bevolking gerealiseerd);



Een op zichzelf staande rondwandeling;

Realisatiefase



Opgebouwd uit bestaande paden en nieuw aan-



Eerste versie van uitvoeringsplan.

gelegde c.q. herstelde historische paden;



Eerste overleg met betrokken grondeigenaren



en gemeente.

Bij voorkeur een wandeling met horecavoorzieningen in de buurt (al dan niet in de vorm van
agrotoerisme).



Inventarisatie van cultuurhistorisch interessante
plekken.



Het vinden van financiën.



Go/no-go moment indien financiën, medewerking
grondeigenaars en continuïteit gewaarborgd is.

Neospora



Maak afspraken met eigenaars.

In veel gevallen is het niet toegestaan om



Maak folder met plattegrond en aandachtspunten.

honden mee te nemen om de verspreiding



Zorg voor officiële opening en persmoment.

onder koeien van Neospora tegen te gaan.

Beheer en onderhoudsfase

Daar waar dit wel wordt toegestaan Dient hij



te worden aangelijnd. Bij elk ommetje moet

Maak op voorhand goede afspraken over het onderhoud van het pad.

Nederlands instituut voor sport en beweging:

worden aangegeven of de hond wel of niet
mee mag op een wandeling. Meer informatie:

www.wandelnet.nl

Er wordt veel - en in toenemende mate - gewandeld in Nederland. Wandelen is zonder meer 'in'.
Wat opvalt is dat de voorzieningen voor de lange
afstandswandelaar relatief goed geregeld zijn. Ook
de wandelaar die naar de officiële natuurgebieden
toegaat komt aan zijn trekken. Echter, de wande-

> Op de site van de Brabantse Milieufederatie
zijn ook een twintigtal ommetjes opgenomen.
www.brabantsemilieufederatie.nl/ommetjes/

laar die direct vanuit de eigen woonplaats het buitengebied in wil trekt vaak aan het kortste eind.
In de periode van de grote ruilverkavelingen
(1950-1980) is ruim 30.000 kilometer aan onverharde paden over boerenland verdwenen. Even
een ommetje maken is er niet meer bij. Gezien de

> Alle (wandel) knooppuntenroutes staan op de
Website:
www.visitbrabant.nl/routes/wandelen

grote wandelbehoefte is het de uitdaging een
hoop van dit soort paden in het buitengebied in

wandel

ere te herstellen. Niet alleen om het wandelen
zelf, maar ook omdat een betere toegankelijkheid
van het boerenland zorgt voor meer draagvlak
voor natuur en landschap en haar beheerders
(boeren en buitenlui). Deze handleiding geeft aan
hoe je op een praktische manier ommetjes kunt
realiseren: klik hier:
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