water, bossen, heide en biedt een oase van rust
en ruimte. Het startpunt van dit ommetje is de
Jacobskapel te Galder; hier is parkeergelegenheid.
In deze folder vindt u de kaart en informatie over
bezienswaardigheden langs de route. Op het kaartje
staat een doorsteek. Deze is niet bewegwijzerd,
hiervoor dient u het kaartje in de gaten te houden.
Veel wandelplezier toegewenst!

1. Jacobskapel
Gebouwd in 1468 ter ere van de heilige
Maria, de apostel Jacobus en de Heilige
Barbara. Na 1648 zijn er geen godsdienstige
bijeenkomsten in de kapel meer gehouden.
Vanaf 1823 in gebruik als school, waarvoor
het nodig was de kapel te verbouwen. In
1884 is de Jacobskapel opnieuw ingericht tot
gebedshuis. In de loop van de 20e eeuw zijn
restauraties doorgevoerd. Sinds de jaren tachtig is de kapel een vertrekpunt voor pelgrims
op weg naar Santiago de Compostella.

ZLTO
De ommetjes zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met:
heemkundekringen Paulus van Daesdonck, Carel de Roij en Ledevaert.
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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.

Ja

Chaam heeft eigenlijk alles wat voor recreanten
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welkom op het ommetje Jacobskapel. Alphen-
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Gemeente Alphen-Chaam heet u van harte

• 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

O

“Van beken, moeren en meren”
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Aandachtspunten voor de
wandelaar

Ommetje Jacobskapel 2,4 km

2
2. Markdal
		 Na circa 210 meter ziet u aan uw linkerzijde het Vonderpad
richting het beekdal van de Mark. In 2004 werd de
reconstructie van het Markdal voltooid en sindsdien is de
visstand in de Mark aanzienlijk verbeterd. Vogels in het
Markdal zijn de oeverzwaluw en de ijsvogel, die
beiden hun nesten bouwen aan de oevers van de
Mark. ‘s Winters zijn er Canadese ganzen en de
3
wintertaling.

3. Beken en moeren
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		 Tijdens het ommetje passeert u de
Galdersche Beek die in west-oost richting
afstroomt richting de Bovenmark. Na
regenval is de sterke stroming goed zichtbaar.
Kenmerkend zijn de haaks op de beek aanwezige
landschapselementen als bomenrijen, smalle bosstroken
en greppels. Op vochtige stukken groeien Zwarte elzen
en wilgen, op drogere stukken Zomereiken en Ruwe Berk.
Een algemene struik als Braam komt hier veel voor en is
zeer belangrijk voor vlinders en vogels (nectar, vruchten,
beschutting). Deze variatie is typisch voor de kleinschaligheid
van dergelijke beekdalen. Het gebied is zo aantrekkelijk
voor planten- en diersoorten, maar ook voor bewoners en
bezoekers.

4. Galderse Meren

GALDER

		 De meren zijn in de jaren ‘70 ontstaan door zandwinning
voor de nabijgelegen snelwegen. De laatste zandwinning
vond plaats in 1995. De gemeente Breda heeft dit gebied
ontwikkeld als recreatiegebied. Door de vrij hoge zuurtegraad
van het water is het zicht onder water tientallen meters en het
water is tropisch blauw van kleur. Er wordt veel gedoken in de
plas. De Noordplas, ten noorden van de A58,
		 heeft een natuurfunctie.
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