Wandelroute 5. Ommetje Cadettenkamp (12 km)
NK Veldloop ambtenaren 2018,
woensdag 4 april
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Route 5. Ommetje Cadettenkamp linksom
Cadettenkamp
Het Cadettenkamp is onderdeel van het 95 hectare grote
natuurgebied Teteringse Heide, ten oosten van Teteringen.
Het zuidelijke deel ervan wordt Cadettenkamp genoemd.
Dit is een heide- en stuifzandgebied van ongeveer 10
hectare groot met zogenoemd eikenhakhout. Het deed ook
dienst als oefenterrein van de cadetten van de Koninklijke
Militaire Academie in Breda, vandaar de naam.
Loop vanaf de bus rechtdoor verder op de Meulenspie, het
fietspad op. Sla na ca.150 m rechtsaf het Moleneind op.
Sla aan het eind van het Moleneind linksaf het voetpad
langs de Postbaan op. Sla na 100 m linksaf de Galgestraat
in. Volg de Galgestraat rechtdoor. Je passeert
wandelknooppunt 99.
Galgestraat
De Galge(n)straat vormt de toegangsweg naar de
zandverstuiving waar vroeger misdadigers werden
opgehangen. De rust die dit gebied tegenwoordig uitstraalt
staat dan ook in schril contrast met de sfeer die er eeuwen
geleden heerste. Toen was het een plek van dood en
verderf. Misdadigers die de doodstraf kregen werden naar
de galg gebracht om daar vervolgens maandenlang te
blijven hangen. Een waarschuwing dat er niet viel te
spotten met het rechtssysteem.
Ga links van de zwarte vuilnisbak het pad met de
slagboom in. Volg vanaf hier de oranje bordjes met een
witte pijl (aanduidingen Ommetje). Let op: je steekt hier
de mountainbikeroute over! Houd bij de zandvlakte rechts
aan en volg het pad aan de rechterkant van de zandvlakte.
Zandverstuiving
De zandvlaktes zijn ideaal voor loopkevers. Voor hen zijn de
warme stuifzandgebieden een goede plek om te leven. Het
zijn vaak schitterend gekleurde kevers, die soms roofzuchtig
zijn. Zelf worden ze weer gegeten door hagedissen,
spinnen, muizen en egels. De strandzandloopkever is een
flinke rover met vervaarlijke kaken. Niet voor niets heten
zandloopkevers in het Engels tiger beetles. Ze komen veel
voor aan de duinrand op het strand, maar zijn erg zeldzaam
in stuifzanden zoals Cadettenkamp. Het loont dus zeker de
moeite om naar ze uit te kijken.
Loop het heuveltje op en ga rechtdoor, volg
routeaanduiding '91' op het paaltje. Let op de
mountainbikeroute. Volg de oranje routeaanduidingen.
Loop rechtdoor langs de akker. Let op: je steekt de
mountainbikeroute 2x over!
Sla na de slagboom rechtsaf het zandpad in (einde volgen
oranje aanduidingen). Na ca. 300 m passeer je een
mountainbikeroute (stellage met rode paaltjes). Loop hier
rechtdoor, verder op het pad. Sla na ca. 1 km linksaf de
Tilburgsebaan in - bij ANWB-paddenstoel 20850, richting
Den Hout.
Volg de Tilburgsebaan tot het eind. Je passeert de
Landgoed de Oosterheide, een golfbaan en
wandelknooppunt 36.

Oosterheide
In de 18e eeuw was de Oosterheide een
militair oefenterrein. Meer dan 30.000
manschappen oefenden hier onder leiding
van stadhouder Willem V. De heuveltjes
op het landgoed zijn in die tijd aangelegd. Het zijn restanten
van drie heuvels, kogelvangers, die in 1769 voor de
oefeningen zijn opgeworpen. Pieter Jan Calckberner was in
de achttiende eeuw eigenaar van het gebied. Deze
Bredanaar kocht in de jaren '20 van de 18e eeuw vijftig
hectare heide. Hij liet het deels bebossen en legde een
schietbaan aan. Drie bergjes, opgeworpen in 1776, dienden
als kogelvanger. Ze werden later de Kalbergen genoemd,
verbastert uit Calckberner. Het terrein kreeg de naam Kalix
Berna, een verbastering van dezelfde naam.
Aan het eind van de Tilburgsebaan steek je rechtdoor de
Oosterhoutseweg over en vervolg je je weg op de
Vraggelse Baan.
Loop bij het kruispunt Heistraat-Oude Bredasebaan
rechtdoor. Ga verder op de Vraggelse Baan.
Aan het eind van de Vraggelse Baan passeer je een
manege. Sla - bij ANWB-paddenstoel 20055 - linksaf het
Hoeveneind op (richting Teteringen). Sla na 150 m rechtsaf
de Blauwhoefsedreef op. Sla na ca. 800 m linksaf het
Bergse Pad op. Je loopt nu in de Lage Vuchtpolder.
Lage Vuchtpolder
De Lage Vuchtpolder is van oudsher een nat, moerasachtig
gebied. Het woord ‘Vucht’ verwijst dan ook naar een
vochtig gebied. Een deel van de polder behoort tot de
meest waardevolle natte natuurgebieden van Brabant. De
polder is onderdeel van het natuurnetwerk Brabant en is
een belangrijk broedgebied voor weidevogels: grutto,
kievit, tureluur, scholekster, veldleeuwerik. Ook
cultuurhistorisch is de Lage Vuchtpolder een interessant
gebied. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Breda
belegerd door de Spanjaarden. Om de stad tijdens het
beleg van 1624-1625 uit te kunnen hongeren liet Spinola
een ruim vijftig kilometer lange linie aanleggen rond de
stad. De nog steeds bestaande Spinolaschans in het
noordwesten van de Lage Vuchtpolder maakte hier
onderdeel van uit.
Sla aan het eind van het Bergse Pad - bij
wandelknooppunt 09 - rechtsaf de klinkerweg Moerdijkje
op (richtingaanduiding 53). Neem na ca. 50 m op het
Moerdijkje - bij knooppunt 53 - het zandpad aan je
linkerzijde, tussen de weilanden door.
Ga aan het eind van het zandpad - bij knooppunt 54 - naar
links, de klinkerweg met de blauwe paal op (= Zwarte
Dijk). Neem na ca. 300 m het pad rechtsaf (= Rogdijk).
Loop langs het water. Neem vóór de brug het pad linksaf
het water over.
Neem na ca. 100 m - net na het betonnen paaltje Z3.2 het pad rechtsaf, langs het water. Je loopt nu links van het
water. Het pad maakt aan het eind een bocht naar links,
loop tussen de zandheuvels en het riet door.
Steek over bij de verkeerslichten en loop rechtdoor de
Meulenspie op, naar het beginpunt van de route.

