
Ommetje 12   

Groote Wetering 
 

1. Loop via de inrit het parkeerterrein van restaurant Pimpernel af 
2. Einde links af en meteen weer rechtsaf slingerend bospad  
3. Op einde linksaf, gravel pad 
4. Op einde bij t-splitsing rechtsaf, halfverhard 
5. Bij wandelknooppunt 6 linksaf richting knooppunt 9, 

schelpenpad volgen 
6. Rechtdoor asfaltweg oversteken en daarna links op fietspad 
7. Op einde rechtsaf, asfaltweg en bij boerderij rechtdoor brug over 

Groote Wetering 
8. Linksaf op asfaltweg          
9. Bij brug de asfaltweg, Veedijk, oversteken en rechtdoor  
10. Graspad over de dijk volgen 
11. Voor het hek bij het einde rechtsaf talud af  
12. Rechtdoor graspad volgen met water aan linkerhand  
13. Op einde rechtsaf asfaltweg Maliskampsestraat  
14. Op t-splitsing rechtsaf Veedijk , riviertje Groote Wetering 

oversteken rechtdoor Werstkant 
15. Bij gele paal links zandpad op en direct rechts in de bosrand 

parallel aan de Werstkant de loopgraven volgen  
16. Op kruising bij knooppunt 10 rechtdoor Werstkant 
17. Bij gele paal linksaf kronkelend bospad, gele route volgen 
18. Bij gele paal rechtsaf en gelijk bij 2de gele paal weer rechtsaf 
19. Aan het eind van het hobbelige pad rechts aanhouden op breder 

bospad, zandweg 
20. Links op asfaltweg en daarna meteen weer linksaf 

eenrichtingsweg, op einde ligt Pannenkoekenhuys Pimpernel



 1. Dit bos is rond 1800 aangelegd als productiebos 
en is hiervoor tot na de oorlog gebruikt. Nu ligt hier 
veel dood hout dat nest-, schuil en slaapgelegenheid 
biedt voor insecten, die weer als voedselbron dienen en het 
verbetert de bodemstructuur.    
2. In de sloot langs het gravel pad komt kwelwater voor te 
herkennen aan de blauwachtige gloed op het water. Kwelwater 
is regenwater dat een lange reis onder de grond heeft gemaakt 
en gefilterd weer naar boven wordt gedrukt. Goed voor de groei 
van waterviolier.  
3. De asfaltweg was vroeger een karrenspoor met ernaast een 
fietspad nog herkenbaar aan de dubbele rij bomen. Er staan 
beuken en eiken. De stam van de beuk is te herkennen aan de 
gladde bast. De bast van de eik is ruw. De beuken hebben een 
grillige vorm doordat ze als haag zijn neergezet en in het begin 
zijn geknot (Knotbeuk) 
4. De Veedijk was de eerste verharde klinkerweg tussen 
Berlicum en de Graafse Baan en liep door naar Boxtel. De weg 
werd al door de legers van Napoleon gebruikt.  
5. Aan de rechterkant van de dijk ligt een ecologische 
verbindingszone. Het is een ideaal leefgebied voor amfibieën, 
kleine zoogdieren en vogels en het schraalgrasland is bijzonder 
geschikt voor bloemen, vlinders en andere insecten.  
6. Bij het hek is de stuw waar de inlaat is van Kleine Wetering in 
de Groote Wetering. De kleine werd vroeger de Zwarte Wetering 
genoemd door het afvalwater van de zeemleerfabriek uit 
Heesch.  
7. Je passeert een witte Krukboerderij uit 1700 aan rechterhand.  
8. Rechts staat een informatiebord. In het veld is een dubbele rij 
bomen zichtbaar; dat was de verbindingsweg naar de Onderstal 
in Berlicum. Bekend is “de moord in de Onderstal”   
9. Je loopt hier door een stuk van de loopgraven uit WOII. Er 
staat aan het eind rechts een bankje met een informatiebord. Er 
is rond Berlicum hevig gevochten.  

 

Ommetje 12 

Groote Wetering 

Start:     Pannenkoekenhuys Pimpernel, Werstkant 17 
Lengte:  6,6 kilometer 

 

Heb eerbied voor de omgeving. Loop niet op het boerenland. Honden zijn alleen  
aangelijnd toegestaan. Routes kunt u downloaden vanaf www.wsv-gg.nl 
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