Ommetje Veghel, in het gebied van de Aa
IVN Veghel, Noord Brabant
Traject: rondwandeling in het gebied van de rivier de Aa.
Start-/eindpunt: parkeerplaats van de begraafplaats Zuidergaard, Veghel Zuid (wijk de Leest).
Lengte: korte route is 4 km (deze is met 3 à 4 km te verlengen).
Begaanbaarheid: grotendeels onverharde paden, die bij slecht weer drassig kunnen zijn. Niet
geschikt met rolstoel.
U wandelt door nieuw (medio 2008 heringericht) gebied dat dienst doet als ecologische
verbindingszone. Er bevinden zich meerdere poelen en de diversiteit in vegetatie is groot.

Routebeschrijving
LA: linksaf, RA: rechtsaf, RD: rechtdoor
De Aa ontspringt bij Meijel in Limburg en
vormt uiteindelijk in het centrum van Den
Bosch – samen met De Dommel – De Dieze. De
ouderdom van de Aa is moeilijk te bepalen.
Deskundigen houden het er op dat zij
ongeveer 10.000 jaar geleden, na de laatste
ijstijd, is ontstaan. Aa betekent water.

1. U start vanaf het parkeerterrein van de
begraafplaats Zuidergaard.
2. Loop hiervandaan naar de rivier de Aa
en houdt deze vervolgens aan uw rechter
hand. U gaat niet de brug over!
3. Het verharde pad gaat over in een
onverhard pad langs de Aa, dat u blijft
volgen. Houd de rivier steeds aan uw
rechterhand, totdat u links voor u een
hoog populierenbos ziet.
Vanaf hier zijn er twee mogelijkheden.
Korte route (4 km):
4. Vlak voor het populierenbos slaat u
linksaf, een met gras en klaver begroeid
pad en vervolgt dit pad.
5. Even nadat het pad naar links buigt ziet u
aan uw linkerhand een poel. Het pad
maakt nogmaals een bocht naar links en
u blijft het volgen tot de T-splitsing (links
staat een blauw bankje)
6. Bij deze T-splitsing slaat u rechtsaf, de
wilgen aan uw linkerhand.
7. Dit pad blijft u volgen, het komt uit op een
verhard fietspad.
8. Volg dit totdat u weer terug bent op de
Zuidergaard, het startpunt van de
wandeling.

Langere route (3 tot 4 km extra):
4. U gaat bij het populierenbos niet LA,
maar u volgt de Aa tot aan de stuw.
5. Neem een kijkje bij de stuw. Daarna
loopt u zo’n 50 m terug en gaat dan RA
het fietspad in, dwars door het
boerenland.
6. U volgt dit pad tot de T-kruising met
verharde weg (fietsknooppunt 94). Hier
LA.
7. Vervolgens LA de Kruigenstraat in.
8. In deze straat loopt u met de bocht mee
naar rechts, daarna alsmaar RD.
9. U loopt de bebouwde kom van Veghel
binnen; op dat punt gaat de Kruigenstraat over in Scheifelaar.
10. Blijf RD gaan tot de T-kruising. Hier gaat
u de Scheifelaar links in.
11. Bij het bord “huisnummers 201 t/m 209”
LA, en aan het einde RA.
12. U loopt nu op het fietspad met aan uw
rechter hand knotwilgen; dit pad komt uit
bij ons startpunt Zuidergaard.

Achtergrondinformatie herinrichting &
ecologische verbindingszone.
e
In de 30’er jaren van de 20 eeuw is de Aa
grotendeels gekanaliseerd. Door ruilverkaveling en de industriële ontwikkeling in
de jaren ’60 en ’70 is het oude
cultuurlandschap aanzienlijk veranderd.
Het is belangrijk om de huidige natuurgebieden te behouden en verder te
ontwikkelen. De Provincie heeft in haar
natuurbeleidsplannen
aangegeven
om
Brabant-breed een robuust netwerk van
natuurgebieden te willen creëren. De
gemeente Veghel heeft de aanleg van
ecologische verbindingszones op zich
genomen.

IVN streeft naar een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu,
landschap en de eigen leefomgeving.

www.ivn.nl

Mede naar aanleiding van de overstromingen
in 1995 is men gaan nadenken hoe de
waterberging vormgegeven kan worden
waardoor de bewoonde gebieden gespaard
kunnen worden.
In het kader van de ontwikkeling Ecologische
Verbindingszone de Aa is besloten om het
gebied Ham/Havelt gedeeltelijk om te vormen
van landbouwgebied tot natuurgebied,
waarbij de functie van inundatiegebied
(onderloopgebied) is meegenomen.
De werkzaamheden zijn in 2007 afgerond en
het resultaat is nu al duidelijk zichtbaar. Elk
seizoen zie je het landschap veranderen;
steeds meer diersoorten voelen zich thuis.

U kunt nu al zien hoe de kracht van de natuur
hier vol tot zijn recht komt en hoe
samenwerking tussen diverse partijen een
prachtig stukje Veghel oplevert, dichtbij de
woonwijken De Leest, De Scheifelaar en
Veghel-Zuid.

Dit ommetje wordt u aangeboden door IVN Veghel. Meer
excursies en groene activiteiten op www.ivn.nl/veghel
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