
  Ommetje de Vleut      BeSt
   Kampen en Heide

De namen van diverse zandpaden (Hogekampen- 
weg, Molenkampseweg en Achterste Kampenweg)  
verwijzen naar de ontginningswijze. Kampen zijn  
kleine akkertjes en weitjes, de eerste categorie op  
de hogere, de tweede op de lagere gronden, om- 
zoomd door populieren of houtwallen. Het kam-
penlandschap dateert van vóór 1800 en kenmerkt 

zich door een grote beslotenheid en intimiteit.  

De Achterste Heistraat verwijst ook naar die tijd. 
Voorbij de kampen, dus verder weg van de nederzet- 
tingen en losse boerderijen - de bewoonde wereld -  
lagen de woeste gronden, die tot de Franse Tijd 
(1795-1813) in gemeenschappelijk gebruik waren van 
de ingezetenen. In deze omgeving waren dat de Molen-
heide, Sonse Heide en Nieuwe Heide. Hoewel woest, 
waren ze geenszins nutteloos. Ze leverden strooisel 
voor de stal en plaggenmest voor de korenvelden, wa-
ren graasgebied voor schapen en runderen en waren 
een stalplaats voor bijenvolkeren, die honing (lange tijd 
de voornaamste zoetstof) en was - kaarsen! - leverden. 
Zonder heide waren typisch Brabantse zaken als thuis-
weverij en roomse eredienst nooit mogelijk geweest. De 
uitgestrekte ‘gemene’ heiden werden pas in de eerste 
helft van de twintigste eeuw ontgonnen, het meeste tot 
cultuurland, een kleiner deel tot bos (dennenbos).

De laatste snippers heide in deze omgeving, compleet 
met orchideeën en gentianen, gingen pas in de jaren ’60 
op de schop. Vervolgens werden bij een ruilverkaveling 
in de jaren ’70 de meeste zandpaden, mét aanliggende 
slootjes en houtwallen, opgeruimd. 

Juist langs de zandpaden, zeker die met ruige bermen, zit- 
ten mooie vogeltjes als geelgors en roodborsttapuit.  
De laatste houdt van droge terreinen - ze zitten ook op  
heidevelden - met een korte vegetatie van kruiden en 
struwelen. Er moeten paaltjes of vrijstaande bomen 

staan om te dienen als uitkijkpost.  

In de buurtschap de Vleut kun je vogels als ring-
mussen, boerenzwaluwen en de Steenuil waar-
nemen. In sommige gebieden kom je de Groene 
specht en de Patrijs tegen.

Kenmerkende planten zijn het Vlasbekje en het 
vrij zeldzame Zandblauwtje .
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De flora van de bermen trekt 
diverse vlindersoorten aan 
zoals zandoogjes, dikkopjes 
en blauwtjes (langs de bos-
randen). 

Hogekampenweg



Wandelen door het 
boerenlandschap van de meierij

Ommetje de Vleut
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!

 

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

De wandeling in de Vleut 
gaat via de hoger gelegen 
zandgronden naar de lager 
gelegen broekgronden rich-
ting de Scheeken. Men heeft 
het ‘verval’ van bijna 5 me-
ter tijdens de wandeling niet 
in de gaten.
De naam de Vleut is afgeleid 
van Vloet, dat verwijst naar 
moerassig laaggelegen hooi-
land dat vaak onder water 
staat. In het ten noorden van 

de Vleut gelegen natuurge-
bied De Scheeken kan men 
dat waarnemen. Dat gebied 
is dan ook aangewezen als 
Natte natuurparel en wordt 
door het Waterschap De Dom-
mel en het Brabants Land-
schap weer als natte natuur 
ingericht. In de laaggelegen  
delen van de Vleut kan men 
kwel waarnemen in de sloten:  
op het water drijft een olie-
achtig ijzerhoudend vliesje.


