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Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde 

Onderwerp: Wandeling door Dommeldal Olland 

Datum         : zondag 13 oktober 2019  

Aanvang     : 09.00 uur 

Locatie        : Café ’t Groene Woud, Kasteren 
 

 

Wandeling door het Dommeldal bij Olland 

Op zondag 13 oktober organiseert de Natuurwerkgroep Liempde een wandeling 
door het Dommeldal bij Olland.  

 
Het Dommeldal in Het Groene Woud kent vele mooie plekken, maar de 

omgeving van Olland behoort waarschijnlijk tot de meest ongeschonden delen. 

Hier kronkelt de Dommel nog als vanouds, terwij er ook diverse oude armen 
bewaard gebleven zijn. Mogelijk is dat het gevolg van het drassige karakter, 

waaraan Olland zelfs haar naam ontleent: Onlant, ofwel “slecht land”. Dat 
weerhield de Karthuizer monniken er niet van om er in 1466 een klein klooster 

te stichten. Zo’n 5 monniken leefden hier in volledige afzondering. Maar 
waarschijnlijk vonden ook zij het gebied te moerassig, want twee jaar later 

verlieten zij het klooster. Nu is de Dommel de plek waar Ijsvogeltjes, de  
Zwarte Ooievaar en sinds kort weer de Bever te vinden is.  

 
De wandeling voert ons langs De Berg, een kleine ophoging langs de Dommel. 

Veel is er niet meer te merken van een “berg”, want in de loop der tijden is hier 
heel wat wit zand weggevoerd. Toch moet het al aan het begin van onze 

jaarteling een geliefde plek zijn geweest, want bij opgravingn is hier een 
Romeinse waterput gevonden.  

Verderop passeren we enkele enorme Populieren, mogelijk de grootste uit de 

regio. Daarna verlaten we het Dommeldal en gaat het achterland van Olland in. 
Hier zijn nog stukjes kleinschalig landschap behouden gebleven, met 

fascinerende namen zoals het Achterom, de Grote Beurs en de Kleine Beurs.  
 

Onze Rooise leden Jeanne Soetens en Bert Vervoort gidsen ons door dit 
aantrekkelijke landschap. Onderweg kunnen we genieten van hun veldkennis 

over het mooie Dommeldal met haar flora en fauna  
 

We verzamelen om 9.00 uur bij café ’t Groene Woud, Kasterensestraat 23, 
Liempde en vertrekken vanaf daar carpoolend of fietsend naar het startpunt (en 

eindpunt)van de excursie, café D’n Toel, Pastoor Smitsstraat 4, Olland. Om 
9.15 uur start de excursie, die tot ca. 12 uur zal duren. Stevig schoeisel of 

laarzen is aan te raden. Iedereen is welkom; aanmelden is niet nodig.  
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