
 

Ommetje 134 Berlicum B&B  14 oktober 2022 
 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 

Ommetje 134 Berlicum B&B 6 km 
 

Start: De Durpsherd in Berlicum Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum,  
Pauze Koffie en Theehuis Koekkoek 

1. Met de rug naar Den Durpsherd oversteken Patronaatspad 
2. Uitlopen en links/rechts oversteken bij de oversteekplaats 
3. Rechtdoor Westerbroek, rechts ligt “de kleine beer” 
4. Linksaf Dissel en na 20 meter na huisnummer 6 rechtsaf 
5. Loop dit pad helemaal af en de laatste (4e) brug oversteken  
6. Na de brug linksaf, De Misse oversteken en graspad nemen 
7. Na een rood paaltje grasveld oversteken en linksaf De Misse 
8. In de bocht naar rechts linksaf en vóór de brug rechtsaf 
9. Rechtdoor langs houten slagboom 
10. Na een ijzeren slagboom linksaf op het asfaltfietspad 
11. Westerbroek vervolgen tot hek voor zandpad. Door hek gaan 
12. LA pad langs water de Aa en links de dijk op 
13. Door klaphek en weg oversteken. Dijk vervolgen 
14. Vervolgens na klaphek rechtsaf door een eikenlaantje  
15. Rechtdoor langs het grasveld met een bocht naar links  
16. Vóór de houtwal op de heuvel linksaf (dus niet naar beneden)  
17. Einde rechtsaf en 1ste weg rechts  
18. Klinkerweg volgen en langs het rood-witte paaltje lopen 
19. 1ste bospad linksaf, rechts aanhouden, bij kruising linksaf 
20. Bij de bushalte oversteken en door de poort van het Koffie & Theehuis 

Pauze bij het Kofie en Theehuis, na de pauze 
21. Loop naar de achteringang, door het poortje en daarna linksaf 
22. Na 30 meter rechtsaf, langs het schrikhek 
23. Einde linksaf en tegenover The Whoopers rechtsaf 
24. Na het parkeerterrein over het tegelpaadje, einde linksaf 
25. Over het terrein van Manege 

Schutkooi naar de poort 
26. Linksaf op de asfaltweg, rechtdoor bij 

het kruisbeeld 
27. Op T-splitsing rechtsaf 
28. 2de straat rechtsaf Pastoor van den 

Boomstraat 
29. Tussen huisnummer 98 en 96 linksaf 

klinkerpad 
30. Einde linksaf en na 30 meter linksaf 

De Romme 
31. Einde rechtsaf Kerkwijk en bij Den 

Durpsherd einde route 


