
 

Ommetje 16 

Boerenland  

1. Rechtsaf bij verlaten van Den Durpsherd en direct rechts 
Torenstraat in.  

2. Rechtdoor op kruising. Groeskant oversteken en grintpad 
rechtdoor nemen langs speeltuin en kinderboerderij (linkerhand) 

3. De bocht volgen en aan einde pad linksaf op de Groeskant 
4. Aan het eind van de straat linksaf 
5. 1ste straat rechtsaf Coudevoort 
6. Linksaf graspad tegenover de 1ste weg Belverenlaan 
7. Einde rechtsaf, Opengesteld Particulier Eigendom 
8. Na 50 meter rechtsaf met de afrastering links (bij de stier) 
9. Om de afrastering lopen en bij de sloot linksaf 

10. Blijf 1 kilometer langs deze sloot lopen; volg de waterloop 
11. Rechtdoor, asfaltweg oversteken 
12. Sloot nog 1,2 kilometer vervolgen langs berkenbos 
13. 1ste mogelijkheid linksaf, laan met eikenbomen  
14. Aan het einde op asfaltweg rechtsaf 
15. Na 50 meter linksaf Werststeeg, gaat over in gravel 
16. 1ste onverharde pad linksaf 

Voor een pauze; loop dan door op deze gravelweg. Je komt dan 
bij Pannenkoekenhuys De Pimpernel. Na de pauze terugkeren op 
deze gravelweg. Ga dan na het bosje rechtsaf, lees verder bij 19 

17. 1ste onverharde pad rechtsaf 
18. Na houten slagboom linksaf op fietspad 
19. Einde op asfaltweg rechtsaf van knooppunt 4 naar knp 2 
20. 1ste weg linksaf, Koolhof 
21. Voorbij bord Berlicum linksaf van knooppunt 2 naar knp 1 
22. Ga zoveel mogelijk rechtdoor over de brug en over gras 
23. Einde rechtsaf en 1ste weg linksaf, Kerkuilhage 
24. Rechtsaf op einde en bij de rotonde voetpad linksaf  bij knp 1 
25. Op kruising rechtdoor en op volgende kruising rechtsaf, 

Torenstraat. Op het einde ligt links Den Durpsherd 



 
 
1.Je loopt hier langs een oude meander van de Wambergse Beek.  

2.:De straatnamen in deze wijk zijn afgeleid van de Wambergse 
Beek. Zo betekent Coudevoort een doorwaadbare plaats. 
 
3: Je bent hier op het gebied van Zorgboerderij Buitengewoon. Al in 1350 zou 
hier de Vergulde Hoeve hebben gestaan. In de zomer is het terras open en er 
zijn plantjes en producten te koop. Er zijn diverse nestkasten zoals voor de 
spreeuw en er staat een ooievaarsnest. 
 
4: Geniet van het wijds uitzicht op het boerenland en moderne boerderijen. 
Bij de Farmshop van de boerderij aan de Werststeeg 17 zijn verse producten 
te koop. De aangrenzende boeren werken met wisselteelt. De akkerranden 
kunnen worden ingezaaid met bloemenmengsels waardoor een gevarieerd 
landschap ontstaat, maar ook een schuilplaats vormt voor onder meer vogels. 
Verderop rechts grazen paarden, brandrode runderen en schapen van 
Zorgboerderij de Elsburg. Je ziet in het gebied regelmatig houtwallen die 
haaks op de sloot liggen. Deze geven perceelsgrenzen aan, doorbreken het 
landschap en vormen leefruimte voor vogels, reeën en hazen. Vroeger werd 
het hout gekapt en als geriefhout gebruikt. Dat gebeurt niet meer, de 
houtwallen groeien door omhoog. Aan de schaduwzijde van de houtwallen 
leidt dat tot lagere opbrengsten van gewassen.  
 
5: De landerijen hier hoeven nooit te worden beregend. De grond is nat 
omdat hier kwelwater uit de Ardennen door de grond omhoog komt; daarom 
wordt dit gebied Zeebroek genoemd. Je loopt door een mooi laantje van 
Marggraff dat vroeger de Koesteeg met de Werststeeg verbond. Halverwege 
de dikke eik links stond vroeger een boerderij. 
 
6:  Aan het eind van het pad staat een enorme, oude boom. Het is de Populus 
Marilandica: een kruising van een Canadese en zwarte populier. De boom 
heeft een zware en sterk gegroefde bast en werd veel ten zuiden van ’s-
Hertogenbosch geplant en wordt daarom Brabantse staander genoemd.  
 
7: Aan de rechterkant van de Koolhof kan je in de zomer de eenbultige 
kamelen (dromedarissen) van de Kamelenboerderij zien grazen. Hier zijn 
producten van kamelenmelk te koop en worden rondleidingen gegeven 
 
8: Sta even stil op het bruggetje dat als een soort uitkijktoren fungeert. Met 
een beetje geluk laten de buizerd of de zilverreiger zich zien.  
 
9: Op het veld bij de Kerkuilhage zijn met steenkorven de exacte contouren 
aangegeven van de Schuurkerk die hier vroeger heeft gestaan. De wijk is 
hiernaar vernoemd. 
 

 

 

 
Ommetje 16 
Boerenland 

Start:     Den Durpsherd, Kerkwijk 61  
Lengte:  7,3 kilometer, met pauze 8,0 km 

Honden zijn op dit ommetje NIET toegestaan 
 
 
 

Heb eerbied voor de omgeving. Loop niet op het boerenland.  
Routes kunt u downloaden vanaf www.wsv-gg.nl 
Productie: Werkgroep Ommetjes Berlicum/Middelrode. p/a ommetjes@wsv-gg.nl 
Ook voor verbeterpunten.        Uitgave: Aug 2022 


