Hoeven

(1)

Dintel- en Marklanden
Een wandeling door de Sint Maartenspolder, langs Dintel en Mark.
Een beetje meer Mark dan Dintel ....
Afstand:7.1 KM

Algemene informatie
Locatie:
Start
Poldersdijk 3
4741 SR
Hoeven
Noord-Brabant
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Leaflet (http://leafletjs.com)

1 Watermachine
Aan de overkant ziet u een molenstomp, één van de 2 molens gebouwd in 1756, om de polders
droog te malen, het water werd weer teruggepompt in de rivier De Mark. In 1881 werd de molen
onttakeld en omgebouwd tot een stoomgemaal, dat ook wel de „watermachine‟ werd genoemd.
Aan het eind van uw wandeling passeert u de 2e molen aan de Poldersdijk.

2 Lamgatsebrug - 1
3 Lamgatsebrug - 2
Lamgatse (ﬁets) brug: hier kijken we over de Mark en de aftakking naar Zevenbergen (Roode vaart).
Al in de 15e eeuw was hier een veerdienst over de rivier en vanaf 1648, de vrede van Munster,
passeerde hier zelfs de postroute tussen Holland en Antwerpen. De oude brug uit 1885 is in de WOII
gebombardeerd, waarna het pontje weer even terugkwam. In 1985 is de huidig (ﬁets)brug gebouwd.
Helaas is nooit ontdekt waar de naam vandaan komt.

4 Vogels
Tijdens uw wandeling kunt u zowel weide- als watervogels tegenkomen zoals: reigers, futen,
meerkoeten, kieviten, wilde eenden, wintertalingen en verschillende ganzen e.v.a.. Maar ook
roofvogels zoals o.a. de buizerd, de kiekendief, sperwer en de torenvalk. In de bosschages leven
koolmees, pimpelmees, staartmees, boomklever, boomkruiper, winterkoning, roodborst,
blauwborst, roodborsttapuit, merel, kramsvogel, koperwiek, zanglijster, zwartkop, grasmus, ﬁtis,
tjiftjaf, heggemus, graspieper, spreeuw, groenling, putter, sijs, kneu, vink, keep, rietgors.

5 Wolverschans/Groeneweg
Vervolg uw route.

6 Koksweg
Vervolg uw route.

7 Poldersdijk - 1
Begin van de dijk: U staat op een oude dijk, de Poldersdijk welke wordt gekenmerkt door een laan
met Populieren aan de noordzijde van de Balrouwsevaart, een zijtak van de Mark en genoemd naar
een gehucht dat Belru heette dat hier ooit in de buurt moet hebben gelegen.

8 Poldersdijk - 2
Halverwege de dijk: Ook vindt u naast deze populieren laan, diverse bomen die onder moeilijke,
nattere omstandigheden langs weilandjes met rietkragen en poelen. kunnen gedijen waaronder
Wilg, Es en Zomereik.

9 Poldersdijk - 3
Bijna aan het eind van de dijk: Links van u ziet u een poel, genaamd “het Zandwiel’, een wiel
ontstond door de kracht van het water op de plek van een dijk doorbraak. Het gat (het wiel) werd
aan de binnenkant van de dijk diep uitgeschuurd, waardoor sommige wielen van oorsprong wel
vijftien meter diep zijn geweest. Aan de overkant van het wiel is, met enige moeite, de tweede
molenstomp te ontdekken.

