
WELKOM! 
We nemen u mee naar het ommetje Vinkel-Nuland. 
Deze mooie wandeling van ongeveer anderhalf uur 
leidt u door het buitengebied van Vinkel en Nuland. 
U kunt op elk punt van de route instappen. U 
wandelt over historische paden, langs boerderijen, 
waterlopen en door mooie natuurgebieden. Veel 
wandelplezier.

 

LANDSCHAPSTAD OMMETJE VINKEL-NULAND

WELKOM OP DIT WANDELPAD
Wij vragen u aandacht voor het volgende:
•	 Alleen	toegankelijk	voor	wandelaars	
 tussen zonsopkomst en zonsondergang
•	 Betreden	geheel	op	eigen	risico
•	 Laat	geen	afval	achter
•	 Laat	gewassen	en	dieren	met	rust
•	 Blijf	op	de	paden
•	 Honden	toegestaan,	mits	aangelijnd
•	 Pas	op	met	oversteken

Let op: U wandelt veel over onverharde paden. De 
wandeling is hierdoor helaas niet geschikt voor 
rolstoelen en kinderwagens. Heeft het geregend of 
staat het water hoog. Trek dan uw regenlaarzen aan!

MET DANK AAN
Dit ommetje is ontwikkeld door: Stichting Land-
schapsbelang Maasdonk, Gemeente ’s-Hertogen-
bosch en Waterschap Aa en Maas.  
Het ommetje is mogelijk gemaakt door financiële 
ondersteuning van: Gemeente ’s-Hertogenbosch, 
Stichting	Brabants	Landschap,	de	Nationale	Postco-
deloterij én door inzet van vrijwilligers.

HISTORIE
Een groot deel van de wandeling loopt u over ’t 
Kerkdèkske, ofwel het kerkdijkje. Al sinds de 17e 
eeuw liep men vanuit de omgeving van Vinkel, over 
dit kerkdèkske naar de kerk. In Vinkel stond toen 
namelijk nog geen kerk. De wandeling was soms 
best lastig. Het gehele gebied liep regelmatig onder 
water door overstromingen van de Aa en de Maas. 
Pas rond 1900 kreeg Vinkel een eigen kerk. Vanaf 
dat moment werd het Kerkdèkske nauwelijks nog 
gebruikt, met als gevolg dat het pad dichtgroeide. 
De stichting Landschapsbelang Maasdonk heeft 
nu dit Kerkdèkske weer hersteld. Via een nieuw 
wandelbrug kunt u deze historische route van Vinkel 
naar Nuland weer wandelen en beleven. 

WANDELKNOOPPUNTEN
Ommetje Vinkel-Nuland is onderdeel van het 
wandelroutenetwerk ’s-Hertogenbosch. Dit 
netwerk is te herkennen aan de groengele bordjes. 
De nummers van de knooppunten zijn in deze 
routefolder opgenomen. Via “routes” op de website 
www.visitbrabant.nl kunt u de  wandelroute naar 
eigen wens uitbreiden.
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Stichting Landschapsbelang Maasdonk 
heeft de ijsvogel hier een handje geholpen. 
Deze prachtige helderblauwe vogel vindt 
een broedplaats in deze, door mensen 
aangelegde, steile oeverwand. 

Op deze plek vindt u een vleermuizenkelder. 
In deze koele, donkere en vochtige kelder 
overwinteren vleermuizen. Zij kunnen 
hier veilig hun winterslaap houden. In 
de vleermuizenkelder staat (altijd) een 
klein laagje water. Soms is hier ook de 
alpenwatersalamander te vinden.

WIST U DAT?

... de poelen die u hier ziet 

gegraven zijn. Het zijn broed- 

en rustplaatsen voor amfibieën 

en watervogels. In dit gebiedje 

broeden bijzondere vogels zoal de 

kleine karekiet, roodborsttapuit, 

putter en de torenvalk.
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VINKELSE KAMPEN

Nieuwekampen 34

OMMETJE VINKEL-NULAND

Route nrs.
26-25-22-21-16-15-12-13-14-92-1-2-32-31-27

Afstand: 
+/- 8,5km

Startpunt: IJsboerderij 
Op de Nieuwekampen


