
Ommetjes rond Breda
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 routemarke-
ring en een verkorte versie. Bovendien zijn alle routes  
opgenomen in het wandelknooppuntennetwerk, 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 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 
Bavelsche Leij

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, Boerderij Wolfslaar, Buurttuin Geeren-Noord en Merel van der Linden | Ruimtelijk ontwerper.

Ommetje Bavelsche Leij
De Bavelsche Leij is een beekje dat in de buurt van het 
voormalige Klein-Seminarie  (de huidige  kunstacademie  
St. Joost) ontspringt. De Bavelsche Leij is de oorspronkelijke 
grens tussen de gemeente Breda en Bavel. In het verleden is deze 
waterloop gekanaliseerd, maar bij de aanleg van de woonwijk
Nieuw Wolfslaar kreeg dit gebied ook een functie van  
waterberging , natuur en recreatie. Het is gegroeid tot een 
natuurader in de stad, waar veel soorten insecten, libellen, 
amfibieën, vleermuizen, vogels en planten voorkomen.

De geluidswal die oorspronkelijk is aangelegd om de nieuwe 
woonwijk af te schermen van de A27 is uitgegroeid tot een 
droge tegenhanger van de Bavelsche Leij met een kruidenrijke 
vegetatie. Het biedt mooie uitzichten naar het dorp Bavel,  
de woonwijk en de toren van de Grote Kerk. Zowel de  
geluidswal als het natuurgebiedje de Bavelsche Leij wordt  
begraasd door een kudde Kempische schapen.

Een van de doelen van het landelijk natuurbeleid is het verbinden 
van natuurgebieden middels ecologische verbindingszones. 
Langs deze verbindingszones kunnen planten en dieren zich 
verplaatsen van het ene natuurgebied naar het andere.  
Hiermee wordt de robuustheid van het ecologische systeem  
verbeterd. Kruisingen met wegen zijn grote barrières in de 
ecologische verbindingszones. Om een weg passeerbaar te 
maken voor (kleine) dieren, worden faunapassages aangelegd. 
De Bavelsche Leij is een ecologische verbindingszone die het 
Ulvenhoutse Bos verbindt met het Markdal.
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1. Startpunt: Boerderij Wolfslaar
  Boerderij Wolfslaar is een educatieve boerderij met een breed activiteiten- 

aanbod voor jong en oud. Er is een horecagelegenheid, streekproducten-
winkel en informatiepunt. De toegang is gratis.

 Warmoezerij Wolfslaar
  Op landgoed Wolfslaar is het initiatief genomen om de voormalige moestuin 

nieuw leven in te blazen. Het terrein is omgevormd tot een warmoezerij. Het 
begrip warmoezerij stamt uit de middeleeuwen. Het zijn plekken aan de rand 
van de stad waar groenten verbouwd en verkocht werden.

 Schaapskudde
  De begrazing in het gebied wordt uitgevoerd door een herder 
  met Kempische heideschapen. Het Kempisch heideschaap is een oud ras. 

Eeuwenlang werden deze schapen gehouden in Nederland en de Belgische 
Kempen om hun vlees en mest. De schapen bleken ook uitstekende geschikt 
voor begrazingsbeheer.

 Geluidswal
  De geluidswal is bedoeld om de erachter gelegen woonwijk af te schermen 

van de A27. De wal is 80 meter breed, 15 meter hoog  
en 1,8 kilometer lang. Ter hoogte van molen de Hoop  
is de geluidswal lager, zodat de molen voldoende wind kan  
vangen om te kunnen malen.

5. Bijvoet
  De bijvoet komt veelvuldig voor op de geluidswal. Bijvoet wordt  

zo genoemd omdat mensen vroeger de bladeren van bijvoet in  
de schoenen deden. Hierdoor werden de voeten tijdens het maken van een 
lange wandeling niet vermoeid. Ook de Romeinse soldaten maakten hier 
gebruik van.

 Voorde
  In de nieuwe meanderende vorm die de Bavelsche Leij heeft gekregen is ook 

een voorde opgenomen: een doorwaadbare plaats in een beek of rivier.  
De voorde in de Bavelsche Leij is met stapstenen aangelegd. Een spannende 
plek om het water over te steken of om te spelen.

 Landgoed Wolfslaar
  Landgoed Wolfslaar kent een rijke geschiedenis. Al in de 17e eeuw was hier 

een boerenhoeve. In 1862 gaf de toenmalige eigenaresse Barones Charlotte 
Storm-Cuypers de opdracht tot de bouw van het landhuis.  
In het Koetshuis bevindt zich een restaurant.  
Op het landgoed zijn vier korte wandelingen uitgezet.

 IJskelder
  Een ijskelder is een losstaande kelder, meestal tonvormig, van vrij grote 

diepte, waarin gedurende de winter, grote stukken ijs van  
een nabijgelegen vijver werden opgeslagen. Dit ijs werd in de zomer  
gebruikt om eten en drinken mee te koelen. De ijskelder op het landgoed 
is niet meer als zodanig in gebruik. Op dit moment is hij in gebruik als 
vleermuizenkelder. De kleine en grote vleermuis, de rosse vleermuis  
en de watervleermuis hebben hier onderdak gevonden.

Ommetje Bavelsche Leij - Lengte  6,5 km.
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