
Drie ommetjesOmmetje Tommel voert u langs historische plaatsen. Baarle-centrum en Loveren zijn heel oud. In Loveren 
kruisten de handelswegen Antwerpen - Den Bosch en Breda - Turnhout elkaar. Bij Herberg ‘de Zwaan’ 
(met de twee huisnummers) hielden de postkoetsen halt. De plaetse Loveren is een driehoekig plein waar 
boerderijen omheen stonden. In drie richtingen leidden veldwegen naar de akkers, de beemden en de 
heide. Loveren had een jaarmarkt vanaf 1612. U loopt verder over Middeleeuwse open akkers en langs 
prehistorische grafvelden. Via buurtschap Tommel (hier is de driehoekige ‘plaetse’ niet meer herkenbaar) 
en een voormalige spoorbaan die in 1867 is aangelegd, komt u terug in het dorp. 
Knooppunten: 54-64-79-59-47-9-31-32-30-80-86-54 (6 km) 

Ommetje Broskens leidt u door kleine buurtschappen en langs oude paden door het zacht glooiende 
landschap van Baarle. U beleeft zowel hoog en droog als laag en nat! Staatsbosbeheer heeft langs het 
hoogste punt van de Broskens een laarzenpad aangelegd. Doodlopende paden leiden er naar de natte 
beemden. De lager gelegen Manke Gooren zijn niet mank. Het waren moerassen bij het Marksken, Marke 
Gooren dus. Nu is het een nat natuurgebied, met een echt laarzenpad. De boomkikker voelt er zich weer 
goed thuis dankzij de vele poelen en braamstruiken.
Knooppunten: 54-64-79-59-47-9-48-90-50-60-41(Laarzenpad)-40-31-32-30-80-86-54 (10 km)

Ommetje Zondereigen laat u de sterke invloed van beken op hun omgeving ervaren. Noordermark en 
Merkske bepaalden waar mensen zich vestigden en hoe ze het landschap ingericht hebben. Voorbij het 
Vorsterschoor vormt het Merkske de Belgisch-Nederlandse grens. Daardoor mocht het blijven meanderen. 
Het Vorsterschoor is een van de oude bruggetjes om Nederlandse beemden aan de zuidkant van het 
Merkske te kunnen bereiken. Vroeger werd in de stroomkuilen van het Merkske gezwommen na het hooien. 
Het Agentschap Natuur en Bos heeft er weer enkele uitgegraven. 
Knooppunten: 54-64-79-59-47-9-48-90-50-20-25-19-51-79-38-37-36-31-94-25-24-20-21-22-23-
18-70-34-32-30-80-86-54 (18 km) 

Startpunten De drie ommetjes kunt u starten op knooppunt 54 (op de hoek van de Nieuwstraat en de  
St. Janstraat) in Baarle-Nassau. Vlakbij knooppunt 54 ligt parkeerplaats de Loswal en de bushalte voor 
de bussen naar Breda, Tilburg en Turnhout.
Ommetje Zondereigen kunt u ook starten op knooppunt 24 bij de St. Rumolduskerk in Zondereigen.
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1 dorp 
2 gemeenten
30 enclaves 
2 landen

        Baarle-Nassau / Baarle-Hertogwww.vvvbaarle.com

Wandelroutes over het wandelknooppunten-
netwerk De Baronie en Kempense Kolonies.

Baarle 
Nassau

Baarle 
Hertog

WANDELROUTE

Drie ommetjes Baarle

6 km

10 km

18 km

Ommetje Tommel 6 km
Ommetje Broskens 10 km
Ommetje Zondereigen 18 km
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Drie ommetjes Baarle
= 6 km Ommetje Tommel
= 10 km Ommetje Broskens
= 18 km Ommetje Zondereigen Laarzenpad
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Wandelen over het netwerk 
De Baronie
Op een knooppunt wijst het groen/
gele bordje naar het volgende 
knooppunt. Tussen de knooppunten 
is de route gemarkeerd met stickers 
en verfstrepen.

Basisteken
Dit is de route

Verkeerde
richting

Links af Rechts af

Stickers Verfstrepen

Algemeen
startpunt 54

Extra
startpunt 24

Het Akkerstraatje loopt over het enig 
overgebleven open akkercomplex. 
Van oorsprong waren er geen afge-
bakende akkers. Ook nu nog zijn er 
geen gemarkeerde kavelgrenzen.

Buurtschap Gorpeind is ontstaan na 
ontginningen, begin twintigste eeuw, 
door de familie Kruimel, eigenaar 
van de Van Gelder Papierfabrieken.

De Schouwloop is gegraven om grote 
moerasgebieden en natte heide in de 
zuidelijke grensstreek te ontwateren. 
Hij vormt de bovenloop van het Merkske.

Zondereigen is een 
karakteristiek kruisstraat-
dorp, deeluitmakend van de 
gemeente Baarle-Hertog.

Op het hoogste punt van 
dit landschap heeft zeer 
waarschijnlijk een Keltische 
cultusplaats gelegen. Een 
boomcirkel markeert dit.

Over het Eikelenbossche 
Kerkpad liepen de bewoners 
van buurtschap Eikelenbosch 
naar de kerk in het dorp. 
In de loop van de Middel-
eeuwen is het oude eikenbos 
omgevormd tot landbouw-
grond.

Broskens 

Manke Gooren

Loveren

Op deze plaats liep in WO I 
de ‘Dodendraad’, een door 
de Duitsers opgerichte 
elektrische versperring om 
verkeer vanuit België en 
smokkel van en naar het 
neutrale Nederland te 
beletten.

Langs de Elektriekbaan liep 
tot 1982 de stroomtoevoer 
vanuit het Belgische moeder-
land naar Baarle-Hertog. 
Doordat de leiding boven-
gronds was, viel de stroom 
regelmatig uit.

Het Burgemeester Van Gilsestraatje 
speelde tijdens WO I een bijzondere 
rol. Henri van Gilse woonde er en wist 
er listig gebruik van te maken om 
mensen en goederen via enclaves van 
de zendmast naar het dorp te loodsen.

De Noordermark stroomt 
door een opvallend diep 
en smal dal.

Hier lag de Vossenberg. 
De Noorman Gelmel bouwde 
hier in de negende eeuw een 
mottenburcht op een opge-
worpen en omgrachte heuvel. 
In 1957 werd de heuvel 
afgegraven en de gracht 
gedempt.

De buurtschappen liggen in 
twee kringen rond Baarle-
centrum. Het Hoogeind, in de 
eerste ring gelegen, wordt nu 
volledig gedomineerd door 
intensieve veehouderij.

Merkske
Vorsterschoor

IJssalon Vaneleke

Café Schuttershof

Heimolen
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