
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  
Trippelenberg

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 Trippelenberg
De Trippelenberg is al van oudsher een bewoond gebied.  
In de middeleeuwen stond hier de Burcht ‘Ten Houte’,  
ongeveer ter hoogte van het huidige Prinsenhoef.  
Een mooi gebied met statige lanen en mooie zandpaden.

Het nieuwe natuurgebied Zaartbos tussen de zuidelijke  
rondweg en de Trippelenberg is van de gemeente Breda  
en  in 1987 grotendeels aangelegd met gelden van de Esso.  
Het Zaartbos is onderdeel van het beekdal van de Aa of Weerijs 
en bestaat uit natte ruige weilandjes en bosjes die onder water 
lopen bij hoge waterstanden. Hierin grazen in de zomer koeien. 
Door de wisselende waterstanden en hoogtes is het een levendig 
gebied. De ijsvogel en de waterbeekjuffer zijn regelmatig geziene 
gebruikers van dit gebied. De Aa of Weerrijs is in 2005 afgedamd 
en meanderend gemaakt. Dit alles om in Breda droge voeten te 
houden.

Het ommetje loopt over de dijk met een mooi zicht op het 
Zaartbos. Je kunt er ook voor kiezen om het laarzenpad door het 
Zaartbos te nemen en bij de Dr. Batenburglaan de route van het 
ommetje weer op te pakken.
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 Startpunt: Huis van de Heuvel
 Voormalige kerk die is omgebouwd tot multifunctionele accommodatie.

 Zaartbos
  Het Zaartbos is in 1987 aangelegd met gelden van Esso en eigendom van de 

gemeente Breda. Het bestaat uit natte ruige weilandjes en bosjes die onder 
water lopen bij hoge waterstanden, bedoeld om in Breda droge voeten te 
houden. Het gebied wordt in de zomer begraasd door Galloways. Ze hebben 
het gehele gebied ter beschikking en houden de bossen open. De Galloway 
is een hoornloos runderras dat oorspronkelijk uit Schotland komt. Ze hebben 
weinig zorg nodig, zijn niet agressief en zijn goed bestand tegen natte 
omstandigheden.

 Aa of Weerijs
  Dit riviertje begint in België en stroomt in Breda de Singel in. In 2005 heeft 

het waterschap dit beekdal aangepakt en heringericht, met als doel om 
wateroverlast in de stad te voorkomen. De rivier stroomt nu kronkelend en de 
bedding is verbreed.

 Houtbrug
  Deze brug wordt volgens overleveringen genoemd als de plaats waar in 

vroegere jaren het gekapte hout uit het Mastbos op de boot werd geladen om 
verder vervoerd te worden.

 Archeologische vindplaats
  Het huidige Trippelenberg was al in de middeleeuwen bewoond en viel onder 

heerlijkheid Ten Houte in de Hage. Waarschijnlijk is rond 1287 al een houten 
burcht gebouwd. In 1975 is er archeologisch onderzoek gedaan waarbij oude 
grachten en middeleeuws aardewerk is aangetroffen.

 Prinsenhoeve
  Eens stond hier een kasteel als centrum van de heerlijkheid ’t Hout.  

Het ridderlijk geslacht uten Houte ontleent hier zijn naam aan.  
De oudst bekende bewoner van het kasteel was Jan uten Houte, die in 1286 
in krijgsgevangenschap stierf. In 1740 werd het kasteel nog gerestaureerd 
waarna het in 1819 werd gesloopt. Hierna verrees hier de huidige boerderij 
‘De Prinsenhoef in ’t Hout’ genaamd. De Hoeve in het Hout wordt vanaf de 
negentiende eeuw ook wel Prinsenhoeve genoemd omdat zij tot het bezit  
van de Prinsen van Oranje behoorde.

 Turfvaart
  Dit is een van de vele turfvaarten die rondom Breda liggen.  

De turf (brandstof) voor de stad werd met turfschepen via dit soort vaarten 
naar de stad verscheept. Het beroemdste turfschip is het Turfschip van Breda. 
De list met het Turfschip van Breda is een van de bekendste voorvallen uit de 
Tachtigjarige Oorlog. Het leidde tot de inname van Breda.

Ommetje Trippelenberg - Lengte 7,2 km.
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