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Zorg om het Dorp Mariahout

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk 
zonder toestemming vermenigvuldigd of gekopi-
eerd worden. De route is met zorg uitgezet. Zorg 
om het Dorp Mariahout aanvaardt echter geen 
aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen en/
of onjuistheden.

Dank aan de omwonenden die medewerking 
hebben verleend de ommetjes mogelijk te maken.

Het wandelen van ommetje oost, ommetje west 
en/of ommetje zuid is geheel op eigen risico.

Oproep aan hondenbezitters:
- Honden aanlijnen

- Uitwerpselen opruimen

!

Mede mogelijk gemaakt door:

aarde schiep mocht de duivel niet helpen. Stil is hij op een 
nacht naar de aarde gegaan en heeft zijn tanden in het riet 
gezet als bewijs dat ook hij op aarde was. Je vindt die beet nu 
nog terug in elk rietblad.

4 Torreven en andere vennen 

Het Torreven is ontstaan na de laatste ijstijd. Toen de grond 
begon te ontdooien ontstond er door wind een uitholling die 
vervolgens onder water liep en verveende. Tot aan de jaren 
40 werd hier op bescheiden schaal turf gestoken. In 1992 is 
het ven grondig gerestaureerd en behoort met het Moorselen 
(Ommetje Zuid) tot de natuurpareltjes van Laarbeek. 

Bijzondere flora en fauna: moerashertshooi, zonnedauw, 
moeraswederik, de heikikker en levendbarende hagedis. Ook 
zie je verschillende soorten libellen. Bij het Torreven is in 1992 
een robinia geplaatst als herinnering aan het opknappen van 
dit ven met Duitse overheidssteun, vanwege het vervuilen van 
de omgeving met accu’s. 

5 Boerenwormkruid

Tussen het MOB complex en een poel, aangelegd op Nuenens 
grondgebied ter compensatie van de A50, loopt een pad met 

opvallend veel brem, boerenwormkruid, gewone koekoeks-
bloem, veldbeemdgras en zuringsoorten. Van boerenworm-
kruid werd van de bloemen een aftreksel gemaakt, dat door 
de  armsten onder de bevolking gebuikt werd voor ontwormen 
van het gezin.

6 Pioniers

Het Meerven is een open landschap met veel weilanden, om-
zoomd door Amerikaanse eiken en platanen. Een herinnering  
aan de vele pioniers die het heidelandschap omvormden tot 
cultuurlandschap, waar nu veel weidevogels zich thuis voelen. 
In de bermen links en rechts van het Meerven zie je: hoorn-
bloem, biggenkruid, wolfsmelk. 

7 Guusjes vijver 

Ontsnapt aan ruilverkavelingen ligt hier nog een stukje klein-
schalig landschap zoals dit door heel Brabant was voor de 
grote ruilverkavelingen begonnen in de jaren 50 en 60 van de 
vorige eeuw. De vijver in het midden is gegraven ten behoeve 
van zandwinning voor de bouw van de parochiekerk in 1932. 
De eigenaar van het perceel leende er zijn naam aan: Guusjes 
vijver.
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Ommetje West - Mariahout

Wij adviseren stevige schoenen of laarzen aan.

Ommetje West

Lengte 4,85 km. Door het Ommetje inge-
sloten gebied is 50 ha en kenmerkend zijn 
bos, ven en weidelandschap, omzoomd door 
struweel voor tal van vogels.

 Start bij de kerk. Ga de Bernadettestraat
 in. Loop daarna rechtdoor langs het
 Buurthuis.

1 Mariahout

Mariahout is de kleinste kern van de ge-
meente Laarbeek. Op oude kaarten bekend 
als Ginderdoor, een gebied waar al in de 
13de eeuw mensen woonden. Hoewel het 
wegenstelsel al enkele eeuwen oud is, wordt 
er in wat nu Mariahout is, pas na 1850 enigs-
zins gewoond. Het is een typisch ontgin-
ningsdorp,  gelegen op de overgang van de 
oudere cultuurlandschappen naar de heide-
ontginningen. De 1ste ontginningsboerderij 
werd in 1922 gebouwd. Er was behoefte aan 
een school (1930) en een kerk, gebouwd in 
1933 en daarom heen ontstond het dorp: 
Mariahout. 

2 Franse hut

Ooit stond in het Meerven de Franse Hut. 
Gebouwd in 1909 op verzoek van Lieshoutse 
jagers om met Belgische gasten op eenden te 
kunnen schieten. Deze spraken frans van-
daar de naam Franse Hut. Een schietbunker  
met afgeronde hoeken, opgetrokken uit bak-
steen en beton.  Het is afgebroken in de jaren 
zestig van de vorige eeuw. 

2-3  Compassla en een 
  duivelsbeet in het riet

In de bermen vindt je fluitenkruid, glans-
haver, grote weegbree, kruipende boter-
bloem en rietstruweel. Karekiet en rietzanger 
houden ervan. Op de akker en in de wei voelt 
de kievit zich thuis. Dichterbij het bos kom 
je witbol, reukgras, braam, ratelpopulier en 
compassla tegen. De laatste heeft de eigen-
schap haar blad met de zon mee te draaien 
voor optimaal gebruik van het zonlicht. 

Wrijf eens met je vingers over het blad van 
een rietstengel, voel je de hobbel in het blad? 
Als je goed kijkt lijkt het een tandenbeet, ook 
wel de duivelsbeet genoemd. Toen God de 
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