
Ommetje 14 Groot Seldensate  

1. Bij verlaten Moerkoal linksaf parallelweg volgen  
2. Bij benzinepomp linksaf Het Gewat  
3. Na bocht einde Gewat linksaf Gewads Brugske over, 

Gewadsepad 
4. Na het bruggetje asfaltpad volgen en bij de poort rechtsaf 

oprijlaan door poortgebouw en bij de Aa links aanhouden 
5. Einde landgoed rechtdoor grasdijk vervolgen 
6. Rechtsaf eerste brug over en na de brug linksaf grasdijk 
7. Na de houtwal rechtsaf en door klaphekje 
8. Linksaf op asfaltweg 
9. Bij knp 94 linksaf naar knp 9 
10. Via Runwegfietsbrug (Bluumkesbrug) over het kanaal  
11. Dan rechtsaf via de stammetjestrapje naar beneden en dan 

rechtsaf 
12. 1ste fietspad rechtsaf 
13. Einde fietspad linksaf Beemdweg 
14. Op T-splitsing einde Beemdweg linksaf (Hoek) 
15. Einde rechtsaf langs kanaal 
16. Einde bij de bocht verder over het gras. 
17. Bij watergang (Schijndelse loop) weg oversteken 
18. Linkerwaterkant volgen. Bij hekken zijn overstapjes.  
19. Asfaltwegweg linksaf 
20. Rechtsaf in de richting van de Milrooijse brug  
21. Rechtsaf over de brug 
22. Over de brug op kruising linksaf richting Middelrode 
23. Daarna loopt het rechts van de weg het veiligst  
24.  Over Aabrug voorbij kombord Middelrode linksaf 
25.  Deze weg (Brugstraat) volgen tot Moerkoal 

 



1. In het historische pand van Garage Schutjens zat 

vroeger kolenhandel van Lith 

2. Op de plek waar nu “het Gewads brugske”  ligt was 

vroeger een doorwaadbare plaats van de Aa, vandaar de naam 

Gewat, van “Gewathe”. Deze fietsbrug is in 2016

gekanaliseerde Aa van 1935 heeft weer de natuurlijke loop 

gekregen. Vanaf deze brug is het verschil goed te zien.

3. Hier liggen zowel links als rechts van het dijkje nog 

meanders van de Aa die in cultuur- en natuurhist

grote waarde zijn. 

4. Vanaf de brug naar beneden kijkend, zijn natuurvriendelijke 

oevers te zien, een prima leefgebied voor veel waterminnende 

planten en dieren.  

5. Op deze plek staan nog een drietal oude boerderijen. De weg was 

tot 1824 de ontsluitingsweg voor het Hersend. Door de aanleg van 

het kanaal werd deze weg afgesloten 

6. Aan de overzijde van het kanaal zijn ronde ingangen van 

faunatunnels zichtbaar. Daar is ook de oever zodanig ingericht dat 

dieren gemakkelijk in en uit het water kunnen komen. 

7. Langs de Schijndelse loop liggen schelpen van de zwanenmossel, 

de grootste inheemse zoetwatermossel die erg gevoelig 

vervuild water. De bittervoorn is voor zijn voortplantin

van deze mossel waarin de eitjes worden afgezet in de schelp. 

larven verlaten de schelp. 

8. Bij de brug over de Aa staat historische bebouwing van het oude 

centrum van Middelrode zoals de voormalige brouwerij van 
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Heb eerbied voor de omgeving. Loop 
aangelijnd toegestaan. Routes kunt u downloaden vanaf 
Productie: Werkgroep Ommetjes Berlicum/Middelrode. p/a 
Ook voor verbeterpunten.   
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Dorpshuis De Moerkoal, Driezeeg 20, Middelrode 

Lengte:  8,4 kilometer 

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

Productie: Werkgroep Ommetjes Berlicum/Middelrode. p/a ommetjes@wsv-gg.nl 
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