Raadhuisplein 2 in Chaam. Hier is parkeergelegenheid en zijn ook enkele horecagelegenheden.
In deze folder vindt u de kaart en informatie over
bezienswaardigheden langs de route.
Veel wandelplezier toegewenst!

1. Raadhuis Chaam
		 Dit gebouw dateert uit 1941 en is een
rijksmonument. In het gebouw zitten twee
muurschilderingen van Gerrit de Morée en vier
gebrandschilderde ramen van Charles Eijck.
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2. NH Ledevaert Kerk  

2

		 In 1426 is voor het eerst sprake van deze
kerk. Een eeuw later was het gebouw
gereed en stond er een eenbeukige kerk met
koor, dwarsbeuk en een toren. De kerk is
gebouwd door een telg van het beroemde
geslacht Keldermans. In 1944 werd de
toren opgeblazen. Na de oorlog ontbraken
de middelen om alles weer op te bouwen,
zodat het gebouw nu bestaat uit het koor, de
dwarsbeuk en één travee van het schip.

ZLTO
De ommetjes zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met:
heemkundekringen Paulus van Daesdonck, Carel de Roij en Ledevaert.
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Het startpunt van dit ommetje is bij de VVV,
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heide en biedt een oase van rust en ruimte.
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moeite waard is; een rijke historie, water, bossen,
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eigenlijk alles wat voor recreanten en toeristen de

Gemeente
Alphen-Chaam
is CittaSlow
gecertificeerd.
Cittaslow is het
internationale
keurmerk voor
gemeenten
die op het
gebied van
leefomgeving,
landschap,
streekproducten,
gastvrijheid,
milieu,
infrastructuur,
cultuurhistorie
en behoud van
identiteit tot de
top behoren.
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op het ommetje Molenroute. Alphen-Chaam heeft
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Gemeente Alphen-Chaam heet u van harte welkom

• de ommetjes zijn gemarkeerd met
routepaaltjes, door middel van
onderbordjes met de naam van het
ommetje is aangegeven op welke route
u zich bevindt
• behoudens de openbare wegen zijn
de ommetjes alleen toegankelijk voor
wandelaars tussen zonsopkomst en
zonsondergang
• waar de ommetjes over particulier
terrein lopen kunnen nadere
bepalingen gelden (bijvoorbeeld
honden niet toegestaan), let op de
bebording
• laat gewassen en vee en andere dieren
met rust, voeder dieren niet en laat
geen hekken open staan
• tijdens natte perioden is het raadzaam
laarzen te dragen
• de ommetjes zijn niet geschikt voor
wandelwagens en mensen die slecht
ter been zijn
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“Van de wijn, Het Broek
en de molen”
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Aandachtspunten voor de
wandelaar

Ommetje Molenroute 6,4 km
3. RK Kerk Heilige Antonius Abt
		 Deze katholieke kerk dateert van 1926 en werd na forse
oorlogsschade in 1948 herbouwd en vergroot.
Bezienswaardigheden in de kerk zijn de gebrandschilderde
ramen van Charles Eijck en de preekstoel. De zij-ingang van
de kerk met een Mariakapel is overdag geopend.

4. Wijngaard Dassemus
		 De eerste wijnstokken van deze Chaamse wijngaard zijn in
2005 geplant. De wijngaard is nu 4 ha en er staan 15.000
wijnstokken die op biologische wijze worden beheerd. De
wijngaard is open voor bezoek. Het ommetje loopt verder
op de overgang van de wijngaard en het Broek en
vervolgt langs de Laagheiveltse beek. De essen
bomen die hier spontaan opkomen geven de
naam aan Dassemus (het essen moeras).
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5. Natuurgebied Het Broek
Dit natuurgebied is in beheer
5
bij Natuurmonumenten.
De vochtige graslanden
ontwikkelen zich door specifiek
beheer richting zogenaamde
dotterbloemhooilanden. De andere
graslanden ontwikkelen zich veelal door
begrazing richting kruiden- en faunarijke
graslanden. Dit kleinschalige landschap is belangrijk
voor vele planten- en diersoorten.

6. Molen De Goede Verwachting		
Deze beltmolen is één van de hoogste van Brabant en maalde
vanaf 1834. Het stellen en vastzetten van de wieken op de
windrichting gebeurde op de ‘belt’, de aarden verhoging.

CHAAM
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