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1.

Een van de ommetjes in Limburg

Een ommetje is een korte wandelroute van bijvoorbeeld 3 km vanuit een dorp, wijk
of stad naar het buitengebied en weer terug. Een ommetje maakt het mogelijk om van
natuur en landschap te genieten zonder eerst met de fiets of de auto ergens naar toe te
hoeven. In heel Nederland wordt de aanleg van ommetjes gestimuleerd. In 2009 daagde
de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg de Limburgse
bevolking uit tot het beschrijven én uitvoeren van een ommetje. Naast het eerherstel
voor de verdwenen wandelpaden vroeg IKL aandacht voor het belang van groen,
erfgoed, leefbaarheid en identiteit. Voetpaden zijn van groot belang voor de
kennismaking met het buitengebied. Dat is hard nodig, want alleen tussen 1950 en 1980
werden in Nederland ruim 30.000 km aan onverharde wandelpaden opgeruimd bij
ruilverkavelingen.
Op 15 maart 2011, heeft in Roermond de feestelijke bekendmaking van de uitslag van
jury plaatsgevonden. Van de 41 inzendingen zijn 25 ommetjes, waaronder het ommetje
‘Natuurlijk Asselt’, goed genoeg bevonden om te worden ondersteund. Het geld hiervoor
komt van de provincie Limburg en van Europa. Het historisch Huurvaarderspad in Beesel
is bekroond met de eerste prijs.
Behalve de bijdrage via het IKL Ommetjes project kunnen de initiatiefnemers van het
ommetje in Asselt; MHVS en Natuurlijk Asselt, ook nog rekenen op een bijdrage van de
gemeente Roermond. Het betreffende ommetje loopt voor een groot deel over de kavel
bij de boerenhoeve Genaenhof (Schroefstraat 9). De gemeente Roermond heeft het
mogelijk gemaakt dat de boer een vergoeding voor het gedeeltelijk openstellen van zijn
grond krijgt. Door toestemming te verlenen voor de route over haar grond werkt ook
Staatsbosbeheer mee aan het ommetje.

2.

Plankaart Ommetje Natuurlijk Asselt

Zie de plankaart achter in dit document. De route tussen de Schroefstraat en het
pad dat aansluit op het bruggetje over de Swalm kan reeds belopen worden. Door een
aantal maaibeurten heeft dit pad vorm gekregen. Zoals op de kaart is aangegeven komt
hier nog een picknickplek en een zitplekje/steigertje aan de Swalm. Wandelaars die een
stukje op blote voeten willen lopen, kunnen hier de voeten wassen. Bij het begin van het
ommetje (vanaf Swalmen gezien) wordt een informatie bord geplaatst.
Ook langs het deel over de kavel bij de boerderij komt een picknickplek. Deze wordt
aangekleed met beplanting. Verder komen hier een drietal solitaire bomen en bij de
meest zuidelijk boom een bank. De picknickplek komt in een ingesloten laagte. De
afstand tot verharde en zelf onverharde wegen, maakt dat het hier heerlijk rustig is.
Vanuit de zitbank kijk je uit over het agrarische land.
Er komen markeringspaaltje om de route van het ommetje aan te geven. Ook moet een
groot deel van de prikkeldraad afrastering worden aangepast op het medegebruik voor
het ommetje. De wandelaar hoeft niet in de wei bij de koeien. Via een viertal poortje
wordt de wandelaar steeds door een stuk van het weiland geloodst, waar dan geen
koeien lopen.
Het totale ommetje moet 1 september 2012 gereed zijn.
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3.

Natuurlijk en meer

Het spreekt voor zich dat een route die voor een deel langs een van de meest
natuurlijke riviertjes van Nederland loopt veel natuurwaarden laat zien. Bij het
meanderende riviertje de Swalm horen IJsvogel, Gele Kwilstaart, Bever, Das,…. noem
maar op. In het voorjaar bloeit hier Bosanemoon en Dotterbloem. In het stromende
water weet de Vlottende Waterranonkel te overleven.
Het ommetje is een nadere uitwerking van een opdracht voor het onderwerp
geomorfologie van de opleiding Elyseum, ecologisch hovenier. Deze opleiding heeft Harry
Cuypers van Natuurlijk Asselt veel inzicht over natuur en landschap in zijn directe
woonomgeving gegeven. Met twee mooie oude boerenhoeves en een kasteelruïne in de
directe omgeving en een heel oude wegenstructuren is, behalve natuur, ook het aspect
cultuurhistorie rijkelijk bedeeld. Daar naast zijn Peelrandbreuk, Maasterrassen,
Stroomgeulen belangrijke aardekundige waarden die in het gebied waarneembaar zijn.
Het is de bedoeling om voor de geïnteresseerde wandelaar een brochure te maken met
achtergrond informatie over natuur en landschap.

4.

Mee helpen?

Behalve in de aanleg van het ommetje, gaan ook veel vrijwilligers uren zitten in het
onderhoud van het ommetje. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bij elkaar harken van het
maaisel. Gelukkig is het een heerlijk gebied om lekker ontspannen te werken. Heeft u
belangstelling om éénmalig, af en toe, of regelmatig mee te helpen? Neem dan contact
op en kom een keer uitproberen.
Herm Geraedts (MHVS)

henjgeraedts@hetnet.nl
0475-504687

Harry Cuypers (Natuurlijk Asselt)

info@natuurlijkasselt.nl
06 15851187
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