
Ommetjes rond Breda
Samen met de gemeente Breda heeft de Brabantse Milieufedera-
tie 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 wandelknooppunten-
netwerk, zodat de wandelingen desgewenst ook kunnen worden 
uitgebreid.

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 Milieufe-
deratie stad en platteland met elkaar verbinden. Ommetjes bie-
den 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  
Cadettenkamp

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 Cadettenkamp
Cadettenkamp is onderdeel van het 95 hectare grote 
natuurgebied Teteringse Heide  ten oosten van Teteringen.  
Het zuidelijke deel ervan wordt Cadettenkamp genoemd.  
Dit is een heide- en stuifzandgebied van ongeveer 10 hectare 
groot met zogenoemd eikenhakhout.  
Het deed ook dienst als oefenterrein van de cadetten van de 
Koninklijke Militaire Academie  in Breda, vandaar de naam.

Het stuifzandgebied is een waardevol gebied voor loopkevers en 
hagedissen maar ook voor planten en mossen als zandzegge en 
bekermos. Ook de buizerd is een veel geziene gebruiker van het 
gebied. Je ziet hem dankbaar gebruik maken van de thermiek die 
ontstaat boven het zand. 

In het dennenbos zien we juist weer veel mezen en ook het 
goudhaantje kom je hier vaak tegen.
Eikenhakhout zijn eikenbomen die  elke  10 tot 15 jaar 
worden gekapt. Het hout wordt tot boven de stam gekapt 
en loopt daarna weer uit. Een dergelijke boom kan heel erg 
oud worden met veel stammen. 
Het hout werd meestal gebruikt voor palen of als brandhout.
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 Startpunt: Dorpshuis ’t Web
  Dorpshuis ‘t Web ligt naast Heemschuur De Stee. De Stee is het thuishonk van de heemkundekring Teteringen 

en beschikt over een permanente tentoonstelling , maar heeft ook wisselende tentoonstellingen.
 
 Dr. Hein Hoebenlaan
  Hein Hoeben (1899-1942) weigerde in de oorlog als journalist om Duitse propaganda te verspreiden.  

Hij werd in 1940 gevangengenomen en in kamp Vught opgesloten. Later werd hij naar een gevangenis in 
Berlijn gebracht waar hij in februari 1942 stierf. Hij ligt begraven op het kerkhof van Teteringen.

 Galgenstraat
  De Galgenstraat vormt de toegangsweg naar de zandverstuiving waar vroeger misdadigers werden 

opgehangen. De rust die dit gebied tegenwoordig uitstraalt, staat dan ook in schril contrast met de sfeer die 
er eeuwen geleden heerste. Toen was het een plek van dood en verderf. Misdadigers die de doodstraf kregen 
werden naar de galg gebracht om daar vervolgens maandenlang te blijven hangen.  
Een waarschuwing dat er niet viel te spotten met het rechtssysteem.

 Eikenhakhout
  Eikenhakhout zijn eikenbomen die  elke  10 tot 15 jaar worden gekapt. Het hout wordt tot boven de stam 

gekapt en loopt daarna weer uit. Een dergelijke boom met veel stammen kan heel erg oud worden.  
Het hout werd meestal gebruikt voor palen of als brandhout.

 Zandverstuiving
  De zandvlaktes zijn ideaal voor loopkevers. Voor hen zijn de warme stuifzandgebieden een goede plek om 

te leven. Het zijn vaak schitterend gekleurde kevers, die soms roofzuchtig zijn. Zelf worden ze weer gegeten 
door hagedissen, spinnen, muizen  en egels. De strandzandloopkever is een flinke rover met vervaarlijke 
kaken. Niet voor niets heten zandloopkevers in het Engels tiger beetles. Hij komt veel voor aan de duinrand 
op het strand, maar is erg zeldzaam in stuifzanden zoals Cadettenkamp. Het loont dus zeker de moeite om 
naar hem uit te kijken.

 Juzt Laanzicht
  Dit complex is oorspronkelijk opgericht door de zusters van Bethanië. Zij woonden zelf in het witte klooster.  

Het witte gebouw is nu niet meer als klooster in gebruik en in particuliere handen. Het andere deel van het 
terrein valt  onder jeugdzorgaanbieder Juzt. Juzt helpt gezinnen als de ontwikkeling van kinderen of jeugdigen 
in gevaar komt. Op de locatie Laanzicht doen ze dat door jongeren te begeleiden in een gewone gezinssituatie 
of in een leefgroep. Daarnaast bieden ze op deze locatie therapie aan met paarden en daghulp aan jongeren 
voor wie school of werk door hun problematiek net even te moeilijk is.

 Golfbaan De Haenen
  Het golfpark is vrij toegankelijk en heeft een uitgebreide collectie kunstwerken. Het landgoed ademt  

nog de historie van dit oude gebied met de statige entree langs de monumentale bomen , de ‘koninklijke’ 
vijver waar prinses Juliana ooit zwom, het zwembad waar de missionarissen zwemles kregen, het kerkhof  
van de congregatie en de Calvarieberg.

 Zwemvijver
  De oorspronkelijke vijver was veel groter en uitsluitend bedoeld voor de paters. Hierin kregen zij zwemles. 

Er werd in 1945 een uitzondering gemaakt voor prinses Juliana. Naar verluidt moesten toen eerst de Poolse 
mijnen worden verwijderd uit de badhokjes, die daar tijdens de Tweede Wereldoorlog lagen opgeslagen.

 Kapel
  De kapel is na de oorlog door studenten van het missiehuis (zie hieronder) gebouwd. Het was lange tijd een 

Lourdesgrot. Enkele jaren geleden werd die bouwvallig en vervangen door het huidige bouwwerk.  
Alleen het Lourdesbeeld is overgebleven.

  Missiehuis
  De eerste paters van Societas Verbi Divini (S.V.D.), oftewel Gezelschap van het Goddelijk Woord, vestigden 

zich in 1915. Het doel was om paters op te leiden voor de missie. Vanuit Teteringen zijn zo’n 380 paters 
uitgezonden naar alle continenten van de wereld. In de jaren ‘70 nam het aantal missiepaters sterk af. 
Het missiehuis is tegenwoordig onderdeel van Park Zuiderhout: een unieke plek waar mensen op leeftijd 
landelijk wonen in een prachtig stukje natuur. Er wordt service geboden op het gebied van wonen,  
welzijn en zorg.

Ommetje Cadettenkamp - Lengte  7,1 km.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


