plein 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. Op het kaartje zijn alternatieve routes
aangeven. Deze zijn niet bewegwijzerd, hiervoor
dient u het kaartje in de gaten te houden.
Veel wandelplezier toegewenst!

1. Reservaatje Kerkdreef
1

Toen de protestanten de katholieke kerk
overnamen, liepen de katholieken over de
Kerkdreef naar de schuurkerk. Het Reservaatje
is een natuurgebiedje, langs de korte route
vindt u informatie over de natuurwaarden.

2. De Schans
De Schans is een centrum voor mensen met
een geestelijke en lichamelijke beperking.
De naam is een verwijzing naar zowel een
oude schans waar mensen in geval van
dreiging een veilig heenkomen konden
vinden, als naar een springplank om een
sprong voorwaarts te maken. Het is een lokaal
initiatief van bewoners uit Chaam. U kunt de
dierenweide bezoeken.

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.

Sc

heeft eigenlijk alles wat voor recreanten en toeristen
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op het ommetje Schuurkerkroute. Alphen-Chaam
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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

O

“Terug in de tijd”
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Aandachtspunten voor de
wandelaar

3

Ommetje Schuurkerkroute 8,2 km

3,4,5 Pelicaenhoeve en schuurkerk
Deze hoeves vormen de oudst bekende bebouwing
van Chaam. De monniken van Tongerlo waren
eigenaar van de Pelicaenhoeve (3) en leidden de
diensten in de schuurkerk (4). De fundamenten
van de schuurkerk zijn in 2002 per toeval ontdekt
en weer zichtbaar gemaakt. De monniken
woonden in de pastorie die momenteel ligt
op de camping Monnikenhof (5). Rondom de
Monnikenhof lag vroeger een brede gracht; aan
de west- en noordkant tot wel negen meter breed.

4

6. Geuzenpad
		 Over het Geuzenpad kwam de dominee van Gilze naar
Chaam om in de hervormde kerk - de vroegere katholieke
St. Antoniuskerk - de dienst te doen. De katholieken zagen
de dominee over dit pad naar Chaam lopen en zeiden:
“daar komt die Geus weer langs”; vandaar de naam.
Langs het Geuzenpad is afwisseling gecreëerd in boomen struiksoorten, in nat en droog, schaduw en zon. Deze
afwisseling levert veel verschillende leefgebieden op voor
planten en dieren.
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7. Chaamse bossen en Putven
De Chaamse bossen zijn heideontginningsbossen. Het
Putven is een restant van één van de vennen, te diep om te
ontginnen. In dit ven leerde vroeger (jaren 50 en 60) de jeugd
zwemmen. Voor die tijd - toen het ven nog in verbinding
stond via sloten met de Chaamse beken - zat er nog paling in.

8. Bungalowpark Eldorado

Start

In Chaam stond een kunststoffenfabriek, die de koepeltjes
hebben gemaakt als soort van demonstratieproject.
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