OMMETJE OLLAND

SINT-OEDENRODE
Door veel natuurliefhebbers wordt de
lange ereprijs als het grootste sieraad
van de Dommel beschouwd. Deze 60
tot 120 cm hoge plant komt binnen
Nederland (bijna) enkel voor langs
deze beek en de Overijsselse
Vecht. De plant groeit bij voorkeur in ruigere delen van beekoevers, met soorten als moerasspirea, grote wederik en wilde bertram. Lange ereprijs heeft
overstromingen nodig om zich
te kunnen verspreiden. Dit is een
reden te meer om de Dommel natuurlijker in te richten.

De Petruskapel is in
1990, bij het 125 jarige
bestaan van de parochie, heropgebouwd, op
ongeveer de oude plek.

Overlap met het
Ommetje De Maai,
dat vanuit Liempde loopt.

OLLAND

Aan de ingang van
het kerkhof staat
een rode beuk met
een stamomtrek van
4,7 meter, geplant
tussen 1850-1860.
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De Ollandse Loop is in 1955 gegraven om het achterland, toen
nog voor een groot deel bestaande uit heide, te ontwateren.
De Bult
Slotgracht

Rond 1900 zijn verschillende Dommelarmen afgesneden van de hoofdstroom om het water zo snel mogelijk
af te voeren.
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Uit archeologische opgravingen in dit oude rivierduin weten we dat er al in de prehistorie mensen
woonden. De ‘bergen’ zijn gedeeltelijk afgegraven
voor de fundering van de Ollandse kerk.

Ollandse
Bergen
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De landinrichtingscommissie voor Sint-Oedenrode
heeft in de ruilverkaveling in totaal 9,7 km laarzenpad aangelegd. Vaak waren dit oude kerkpaden
of zandpaden. Hier is een stuk laarzenpad opgenomen in het ommetje Olland.
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Topografische ondergrond: © Topografische Dienst Kadaster, Emmen

De Bult is de plaats van het voormalige Kartuizerklooster. In 1464 schonk
een rijke Bossche kanunnik aan de
kartuizers gronden aan de Dommel,
op voorwaarde dat ze er een klooster
zouden stichten. De afgelegen ligging
paste uitstekend binnen de leefregel
van de orde om de dag door te brengen in stilte en gebed. In 1466 verrees op een zandige hoogte aan de
Dommel een houten kloostertje Het
werd betrokken door vier monniken,
waaronder Dionysius de Kartuizer.
Door de drasse terreinsituatie gedwongen, verlieten de kartuizers deze locatie al weer het jaar erop.
De weg die van Olland naar het voormalige kloosterterrein voert, heet nog
altijd Karthuizerweg. Het natte gebied
oogt op het eerste gezicht als een
fossiele Dommelarm en staat plaatselijk
dan ook bekend als Den Erm (‘arm’). In
werkelijkheid gaat het om restanten
van de oude slotgracht. Van het
klooster zelf rest niets meer. In 1979
werd de hele Bult afgegraven.
© Brabantse Milieufederatie. 2008.
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Lengte Ommetje Olland: 6,3 km.

Verkorte versies via Morgenstraatje beiden 4 km.

Wij raden stevige schoenen of laarzen aan.

Wandelen door het
boerenlandschap van de Meierij

Ommetje Olland
Sint Oedenrode

Het waardevolle cultuurlandschap van de Meierij leent zich
uitstekend voor een mooie wandeling. Omdat vele zandpaden
in het boerenlandschap in de afgelopen tientallen jaren zijn
opgeruimd, is de Brabantse Milieufederatie, in samenwerking
met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants
Landschap en vijf gemeenten, waaronder Sint-Oedenrode, het
project ´Ommetjes in De Meierij´ gestart. De bedoeling van
het project is om doodlopende zandpaden ´kort te sluiten´.
Daardoor krijgen die zandpaden een nieuwe (recreatieve)
functie en is de kans groter dat ze behouden blijven. Bovendien ontstaan zo nieuwe aantrekkelijke wandelmogelijkheden
dichtbij huis.
Waar nodig zijn individuele grondeigenaren succesvol benaderd om (tegen vergoeding) wandelaars op hun percelen toe
te staan. Tevens zijn de kansen aangegrepen om langs die ommetjes het landschap te versterken met poelen, struwelen,
knotwilgen en dergelijke.
In de gemeente Sint-Oedenrode worden in het kader van dit project twee nieuwe ommetjes gerealiseerd. Het ommetje Olland,
dat twee korte en een lange route kent, en het ommetje De Bunders vanuit Boskant. De routes zijn ook gemarkeerd in het veld.
Wij wensen u veel wandelplezier!
Welkom op dit wandelpad
Wij vragen uw aandacht voor het volgende:
• alleen toegankelijk voor wandelaars tussen
zonsopkomst en zonsondergang
• u bent hier te gast
• betreden is geheel op eigen risico

Brabantse Milieufederatie, bmf@antenna.nl tel. 013 5356225

Olland, vroeger geschreven als ‘Onlant’, wat slecht, onherbergzaam land betekent, was in de vijftiende eeuw
nog maar een buurtschap met boerderijen waarvan de
meeste niet eens een naam droegen.
De 120 bewoners, die parochiaal onder Sint-Oedenrode
vielen, deden in 1854 aan die gemeente het verzoek om
woeste gronden en voorpotingen te verkopen om met de
opbrengst ervan een kerk of kapel te bouwen. Zo werd
weinig later de zelfstandige Ollandse Martinusparochie
opgericht. De eerste kerk werd in 1944 door de Duitsers
opgeblazen. Tot 1950 werd de mis opgedragen in het
Ludovicusgesticht, thans gemeenschapshuis De Holm. In
1950/51 werd een nieuwe Martinuskerk gebouwd.
• geen toegang met honden
• laat geen afval achter
• laat gewassen en dieren met rust
• als er kans bestaat op het uitbreken van plantenen/of dierziekten, heeft de grondgebruiker het
recht het pad tijdelijk af te sluiten.

Deelnemende organisaties zijn: Brabantse Milieufederatie, Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap, Gemeente Sint-Oedenrode, Landinrichtingscommissie Sint-Oedenrode, Dienst Landelijk Gebied NoordBrabant, IVN Rooi. Stichting Roois Landschap, Heemkundige Kring De Oude Vrijheid, Heemnatuurgroep Sint-Oedenrode, Dorpsraad Olland, ZLTO. Ommetje Olland is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning
van de Europese Unie via het Innovatieplatform Duurzame Meierij. En niet in het minst door de inzet van vele vrijwilligers.
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