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De rivier als vormende 
kracht en het verhaal van 
de steenfabrieken

Ommetje Ooij
Wandeling rondom een voormalig 
arbeidersdorp in de Ooijpolder

7.5 
km
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De hoge Italiaanse popu-
lieren markeren het terrein 
van de oude steenfabriek 
‘de Ooij’ waar tot ver in 
de jaren ’70 fabricage van 
baksteen plaatsvond.  
De vlamoven met schoor-
steenpijp en een haag-
hut, waar men de stenen 
droogde, zijn er nog.  
Het hele dorp was werk-
zaam in een van de steen-
fabrieken. 
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In deze scherpe bocht 
liep vroeger een pad naar 
rechts de weilanden in. 
Het pad vormde een min 
of meer rechtstreekse 

verbindingsweg tussen de 
Rooms-Katholieke kerk van 
Ooij en de Groenlanden, 
waar ook veel bewoners 
werkzaam waren in de 
steenindustrie. Het pad 
kwam uit op de dijk bij 
Oortjeshekken.
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Ooij dankt zijn bestaans-
recht aan de afgraving van 
klei, zand en grind en de 
verwerking tot baksteen. 
De Wilhelminaplas, ook 
bekend als ‘het Diepe Gat’ 
(20 m diep), is de enige 
kleiput in de bebouwde 
kom van Ooij. In augustus 
2022 is aangevangen met 
het puinvrij maken van het 
talud, bouwafval dat er in 
de jaren ’70 is gestort.
 

Routebeschrijving

Lengte: 7.5 km, deels onverhard
Start: Reiner van Ooiplein, 6576 BT Ooij 
Ook in twee etappes te lopen: ommetje Wercheren  
(5.5 km; als rolstoelvriendelijke route 7 km) of ommetje  
Oortjeshekken (3.5 km). 

  Met de rug naar de SPAR, loop rechtsaf in de richting van 
dorpshuis De Sprong. Sla rechtsaf de Prins Bernardstraat 
in. Sla linksaf, Kerkdijk 1  2 .

N.B: Voor het ommetje Oortjeshekken (3.5 km), ga rechtsaf, 
Kerkdijk, en vervolg de route over de Spruitenkamp 8 .
  Aangekomen bij het fietspad op de Sint Hubertusweg, sla 

linksaf en vervolg de Kerkdijk, eerste straat rechts 3 .
  Neem de eerste weg rechts, dijk af, Wercherensestraat.
  Ga op de splitsing rechts, Leuthsestraat 4 .
  Blijf de Leuthsestraat volgen 5 , steek de Sint Hubertus-

weg over bij het kruisbeeld. Na pluktuin Ooijs Moois het 
boerenlandpad rechts in 6 . Houd honden hier aange-
lijnd. 

N.B.: Voor een rolstoeltoegankelijke route (7 km), vervolg de 
Leuthsestraat rechtdoor. Sla op de T-splitsing bij boerderij De 
Plak rechtsaf, Kruisstraat. Neem op de kruising de eerste straat 
rechts, Hezelstraat. Deze omweg van 1.5 km leidt langs drie 
boerderijen op pollen en de voormalige hervormde kerk van 
Ooij (Hezelstraat nr. 9-13). Vervolg de Hezelstraat rechtdoor; 
deze gaat bij de Spruitenkamp over in de Kerkdijk. Volg Kerk-
dijk terug naar het startpunt.
  Houd links aan op de kruising, daarna een bocht naar 

rechts, houd rechts aan. Klaphek door 7 . Steek de paar-
denwei schuin rechts over, tweede klaphek naar verharde 
weg (Hezelstraat).

N.B.: Het ommetje Wercheren (5.5 km) loopt vanuit hier terug 
naar het vertrekpunt, rechtsaf over de Kerkdijk.
  Ga rechtdoor, Spruitenkamp 8 . Sla boven op de dijk 

rechtsaf, Erlecomsedam 9 . Neem na Oortjeshekken het 
eerste onverharde pad naar rechts 10 . Het pad maakt een 
scherpe bocht naar links 11 .

  Ga op de splitsing rechtsaf, Koningin Emmastraat.
  Sla de Doctor Kochlaan in, eerste links. Deze gaat voorbij 

de kruising over in de Rietvoornstraat 12 .
  Via de eerste straat links, Bleistraat, kom je weer uit bij 

het vertrekpunt.
 
Voor meer boerenlandpaden: www.wandeleninbergendal.nl 



Op de splitsing met de 
Leuthsestraat ligt rechts 
in het weiland een hoger 
gelegen deel met als 
veldnaam ‘Spyk met de 
boomgaard’. Hier heeft 
het Middeleeuwse Huys 
Wercheren gestaan. ‘Spyk’ 
of ‘Spieker’ betekent hier 
graanschuur, behorende 
bij een kasteel. Het perceel 
heeft een beschermde 
status als archeologisch 
monument.
Het transformatorhuisje 
op poten, dat je in de verte 
ziet staan, is gebouwd in 
1926, onmiddellijk na de 
watersnood van dat jaar.
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Na de tweede bocht 
staan rechts enkele 
monumentale boerderijen 
rond ‘Küppenhof’ op 
zelfgemaakte verhogingen, 
een zogenaamde ‘pol’ of 
‘plak’. Het huis op nr 6, de 
Villa, is een van de weinige 
oude burgerwoningen 
in de polder. Het heeft 
in de oorlog gefungeerd 
als veldhospitaal voor de 
geallieerden toen in de 
winter van 1944 het front 
bij Wercheren lag.
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Bovenaan de dijk loop je 
tegen de oude bakkerij van 
Thijssen aan. In de houten 
aanbouw bevond zich een 
graanmolen. De fraaie deur 
voorbij nr. 20 vormde de 
toegang tot de winkel.  
Op de plek van het nieuwe 
appartementencomplex 
stond vroeger de oude lage-
re school van Ooij. 
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De Rooms-Katholieke 
Sint Hubertuskerk in 
neo  gotische stijl dateert 
uit 1904; de pastorie in 
neorenaissance stijl uit 
1896. Pastorie en kerk zijn 
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De Spruitenkamp is een 
slingerend dijkje met spo-
ren die herinneren aan de 
baksteenindustrie. Via een 
onderdoorgang in de dijk 
vervoerden treintjes klei 
vanuit de kleiputten (nog 
zichtbaar in de weilanden) 
over een smalspoor naar 
steenfabriek De Ooij. Na 
stopzetting van de steen-
industrie, zijn de spoorsta-
ven hergebruikt als waslijn, 
tuinafrastering of weide-
palen. 
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Tegenover café-hotel 
Oortjeshekken ligt natuur-
zwemwater de Bisonbaai, 
een voormalige zandwin-
plas. Er grazen kuddes 
wilde runderen en paarden. 
Tot ver in de jaren ’50 werd 
er in de Ooijpolder alleen 
gewoond aan de voet van 
de dijk of op pollen vanwe-
ge het risico op overstro-
mingen. In 1995 nog werd 
vanwege een dreigende 
dijkdoorbraak de hele Ooij-
polder geëvacueerd.
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De hagen langs boeren-
landpaden bevatten veel 
streekeigen soorten als 
meidoorn, sleedoorn, rode 
kornoelje en hondsroos. 
Sinds 2010 is in de Ooij-
polder weer 30 kilometer 
haag aangeplant. Een 
derde daarvan flankeert 
nu de boerenlandpaden. 
Deze hagen en andere land-
schapselementen beheren 
de grondeigenaren zelf en 
dragen bij aan herstel van 
biodiversiteit.  
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Op de verhoging links 
zijn de restanten van het 
middeleeuws kasteel van 
de adellijke heren van Ooij 
te zien. In 1794 werd het 
door Franse invasietroepen 
grotendeels vernield. Als 
relikwie uit deze tijden 
staan nog het voormali-
ge Gouverneurshuis en 
het stalgebouw met het 
duiventorentje van de voor-
burcht overeind.

in de Tweede Wereldoorlog 
zwaar beschoten. De insla-
gen van mortiergranaten 
zijn nog altijd zichtbaar in 
de zijmuur van de pastorie 
aan de kant van de kerk. 
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De omstreeks 1300 aan-
gelegde Kerkdijk is de 
voorloper van de huidige 
Waaldijk en kent een 
kronkelig verloop vanwege 
de talrijke dijkdoorbraken. 
Bij de Bonekampse kolk 
verraden links in de verte 
de schietwilgen en het 
wilgenstruweel de ligging 
van wat tot ongeveer 1600 
de hoofdbedding van de 
Waal was! Anno 2022 
zijn de werkzaamheden 
gestart om het uitgestrekte 
rietmoeras van deze Ooijse 
Graaf te herstellen.
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