
Ommetje 135 Westakkers  4 oktober 2022 
 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 

Ommetje 135 Westakkers 7,1 km 
 

Start Koffie en Theehuis Koekkoek 
Achterweg 19b Berlicum 

 
1 Loop langs de visvijver naar de Milrooijse weg. 
2 Ga meteen rechtsaf en loop door tot het huis met nr. 85. Daar oversteken naar de 

Westakkers. 
3 Bij T-splitsing rechtsaf en bij wit huisje vrijwel direct linksaf. 
4 Bij T-splitsing linksaf en links aanhouden. 
5 Na ca. 800m bij volgende T-splitsing rechtsaf en linksaf over houten bruggetje. 
6 Direct na houten bruggetje linksaf en over graspad lopen tot aan de Runweg. 
7 Runweg oversteken en linksaf op fietspad tot aan kruising Runweg met Beekveld. 
8 Rechtsaf slaan. 
9 Weg Beekveld volgen tot aan houten bruggetje aan linkerkant.  
10 Via dat bruggetje naar dijk lopen en vóór volgende houten klaphek linksaf.  
11 Dijk volgen tot aan laantje met eikenbomen aan linkerzijde. Dat laantje volgen en bij 

asfaltweg rechtdoor. 
12 Eerste weg rechts (Hersend) volgen en vóór de brug over de Aa linksaf via houten 

klaphek. Daarna dijk volgen tot aan volgende houten hek. 
13 Rechtsaf slaan en eerste pad links nemen tot ontmoetingsplaats Voedselbos d’ Ekkers. 

Plek om te pauzeren 
14 Neem hetzelfde pad terug en sla aan het eind linksaf, pad volgen 
15 Rechtsaf door houten klaphek en struinroute langs de Aa volgen tot aan houten klaphek 

aan de rechterzijde. 
16 Pad over de dijk volgen en na tweede houten klaphekje rechtsaf over fietsbrug 
17 Volg het fietspad en waar dit op de klinkerweg komt linksaf 
18 Op het einde linksaf (blijf links lopen) over de Aa brug  
19 Meteen na de brug 

linksaf door een klaphek 
en zo strak mogelijk 
langs het water 

20 Op het einde weer door 
een klaphekje en 
rechtsaf 

21 Aan het einde van het 
asfaltpad linksaf 

22 Weg volgen tot aan het 
speelveld achter De 
Hovel 

23 Ga rechtsaf achter de 
huizen aan De Hovel 
langs tot aan het bospad 
langs het Konijnenbos. 
Ga daar rechtdoor en 
houd zoveel mogelijk 
rechts aan 

24 Bij de bushalte aan de 
Milrooijseweg oversteken 
en terug naar Koekkoek. 

 


