
     Ommetje aarle         BeSt
De steenuil broedt graag in knotbomen  
en in oude schuurtjes, in een niet al 
te ‘opgeruimde’ omgeving. Steenuilen- 
paren blijven normaal gesproken hun 
leven lang trouw aan elkaar én hun 
leefgebied. Wanneer leefgebied en nest- 
gelegenheid verdwijnen door nieuw-
bouw, renovatie of houtkap, gaan de 
dieren natuurlijk elders kijken. Om de  
achteruitgang van de steenuil te stuiten,  
zijn sinds enkele jaren verspreid over 
de provincie vrijwilligers actief met 
het plaatsen van speciaal voor deze 
vogels ontworpen nestkasten. Hun 
inspanningen zijn tot nu toe succesvol. 
In de omgeving van Aarle opereert 
de Vogelwerkgroep Best. De voor-
naamste prooidieren van de steenuil 
zijn veldmuis, regenworm, meikever en 
andere vliegende insecten van enige 
omvang. Die laatste kaapt de steen-
uil uit de lucht weg. 
   
Rond de Aarlese boerderijen komen 
nog wel altijd mussen voor, zowel ring-
mus - vanouds bekend als de ‘platte-
landsmus’ - als huismus, met hele 
kolonies. De laatste doet het in de 
bebouwde omgeving steeds slechter. 
De huismus is een cultuurvolger waar- 
van het oorspronkelijke leefgebied in 
het Midden Oosten lag. Pas met de 
introductie van de landbouw, in onze 
streken zo’n 4000 jaar geleden, werd 
deze vogel inheems. Het hele jaar door  
vond hij zijn voedsel in de directe om- 
geving van de mens. Hij streek neer 
op de akkers om de granen uit de 
aren te pikken en plunderde de rest 

van het jaar de graanopslag-
plaatsen of pikte mee 

van het kippenvoer. 
Nu hij in de stad 
steeds minder van 
zijn gading vindt, 
keert hij in zekere 
zin terug op het 

‘oude nest’. 
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15 jaar geleden  
is de oude brand-
put hersteld. Het  
is nu een rijk 
leefgebied voor  

groene en bruine 
kikker, gewone 
pad en kleine 
watersalamander.

De zestiende-eeuwse 
Sint Annakapel ligt op  
een verhoging en wordt  
door lindebomen om-
ringd. Aanvankelijk in  
hout opgetrokken, is ze  
in 1837 in steen her-
bouwd.

Hagelaarweg



Wandelen door het 
boerenlandschap van de meierij

Ommetje aarle
  Best

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 Best, het project 
´Ommetjes in De Meierij´ gestart. De bedoeling van het pro-
ject 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 bena-
derd om (tegen vergoeding) wandelaars op hun percelen toe 
te staan. tevens zijn de kansen aangegrepen om langs die om-
metjes het landschap te versterken met poelen, struwelen, 
knotwilgen en dergelijke. 

In de gemeente Best worden in het kader van dit project twee 
nieuwe ommetjes gerealiseerd. Het ommetje De Vleut  aan de 
oostkant van Best en het ommetje Aarle aan de westrand. De 
routes zijn ook gemarkeerd in het veld.

Wij wensen u veel wandelplezier!

 

aarle, al in de veertiende eeuw zo genoemd, komt van 
‘Aa’ = waterloop en ‘lo’ / ‘le’ = bos. De nederzetting is 
inderdaad gesticht in een moerassig en tevens bosrijk 
gebied. 

De Hagelaarweg verwijst naar omheining met hagen, 
wat in deze omgeving veelvuldig het geval was vóór de 
ruilverkaveling, nu bijna 30 jaar geleden, zo goed als 
alle landschapselementen opruimde.  

De ruilverkaveling haalde niet alleen de ziel uit het 
landschap, maar deed ook de natuurwaarden drastisch 
afnemen. Vertegenwoordigers van de simpele boeren-
natuur als boerenzwaluw en 
steenuil komen nog maar spo-
radisch voor. Door het herme-
tisch afsluiten van stallen kan 
de boerenzwaluw er nog maar 
zelden zijn nest bouwen. Dat 
steeds minder vee de wei in 
mag, is ook al in zijn nadeel: hij 
mist de vliegen rond de koeien 
en hun vlaaien. 

Deelnemende organisaties zijn: Brabantse Milieufederatie, coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap, gemeente Best, IVN Best, Heemkundekring Dye van Best, zLtO.
Dit ommetje 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. 

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

• geen toegang met honden
• laat geen afval achter
• laat gewassen en dieren met rust
•  als er kans bestaat op het uitbreken van planten- 

en/of dierziekten, heeft de grondgebruiker het 
recht het pad tijdelijk af te sluiten.

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


