
Routebeschrijving	  ommetje	  ’t	  Gaegelpad’,	  Sint	  Willebrord	  

	  

Het	  ommetje	  begint	  in	  het	  centrum	  van	  Sint	  Willebrord,	  op	  de	  hoek	  van	  de	  Gagelrijzen	  en	  Gelenburg.	  Hier	  begint	  
de	  groenstrook	  door	  de	  wijk	  Gagelrijzen.	  

U	  volgt	  de	  groenstrook	  in	  oostelijke	  richting	  langs	  het	  trapveldje	  en	  het	  speeltuintje.	  In	  de	  hele	  groenstrook	  is	  een	  
vlinderbaan	  ingezaaid	  met	  bloemenzaad.	  

Als	  u	  de	  eerste	  dwarsstraat	  (Gradinestraat)	  oversteekt	  komt	  u	  in	  de	  strook	  met	  een	  paar	  konijnenfamilies	  die	  daar	  
hun	  holen	  hebben.	  

Nadat	  u	  de	  tweede	  dwarsstraat	  (Radboutstraat)	  oversteekt	  komt	  u	  in	  het	  ‘klimaatbosje’.	  Dit	  bosje	  herinnert	  ons	  
aan	  het	  nut	  van	  bomen	  voor	  het	  zuiveren	  van	  CO2,	  fijnstof	  e.d.	  Aan	  de	  linkerhand	  liggen,	  op	  de	  grens	  met	  de	  
wateropvang,	  twee	  perken	  met	  wilde	  gagel.	  

Aan	  het	  eind	  van	  het	  bosje	  slaat	  u	  links	  af	  en	  volgt	  u	  het	  dammetje	  tussen	  de	  wateropvang	  en	  het	  slootje	  dat	  
parallel	  aan	  de	  Luienhoeksestraat	  loopt.	  

Aan	  het	  eind	  van	  het	  dammetje	  loopt	  u	  om	  het	  muurtje	  heen	  en	  steekt	  u	  de	  Luienhoeksestraat	  over.	  Daar	  komt	  u	  
via	  het	  klaphekje	  bij	  de	  wateropvang	  Luienhoek	  die	  u	  links-‐	  en	  rechtsom	  kunt	  bewandelen.	  Hier	  zijn	  de	  werk-‐	  en	  
wandelpaden	  ingezaaid	  met	  nectarrijk	  bloemenzaad.	  

Aan	  de	  noordzijde	  verlaat	  u	  de	  Luienhoekplas	  door	  het	  andere	  klaphekje.	  U	  gaat	  rechtsaf	  (Prinsenhoefstraat)	  en	  
linksaf	  (Jasperheide	  Voetpad).	  	  

Via	  het	  klaphekje	  betreedt	  u	  de	  Jasperheidevaart	  (de	  vroegere	  Oude	  vaart).	  De	  weerszijden	  van	  het	  stromende	  
water	  zijn	  ingezaaid	  met	  nectarrijke	  bloemen.	  

Als	  u	  de	  hoek	  van	  de	  vaart	  omgaat,	  komt	  u	  in	  een	  stuk	  waar	  groepsgewijs	  wilde	  gagel,	  rozenstruiken,	  
bloemenstruiken	  en	  bomen	  zijn	  geplant.	  Aangevuld	  met	  bijenhotels,	  informatieborden,	  koren	  en	  korenbloemen.	  

Aan	  het	  eind	  van	  de	  Jasperheidevaart	  is	  een	  stuw	  die	  het	  water	  op	  peil	  houdt.	  Daar	  kunt	  u	  linksaf	  langs	  het	  
struweel	  met	  bloemrijke	  bomen	  aan	  De	  Hoge	  Donk	  wandelen.	  

Hier	  kunt	  u	  omkeren	  en	  langs	  de	  andere	  kant	  van	  de	  Jasperheidevaart	  en	  Luienhoekplas	  terugwandelen.	  
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