
                                Ommetje 17   
                                                                                   
  Binnendoor en Buitenom 

1. Start op de Milrooijseweg bij Koffie & Theetuin Koekoek  
2. Loop naar de achteringang, door het poortje en daarna linksaf 
3. Na 30 meter rechtsaf, langs het schrikhek 
4. Einde linksaf en tegenover The Whoopers rechtsaf 
5. Na het parkeerterrein over het tegelpaadje, einde linksaf 
6. Over het terrein van Manege Schutkooi naar de poort 
7. Linksaf op de asfaltweg, rechtdoor bij het kruisbeeld 
8. Op T-splitsing rechtsaf 
9. 2de straat rechtsaf Pastoor van den Boomstraat 

10. Tussen huisnummer 98 en 96 linksaf klinkerpad 
11. Einde linksaf en na 30 meter linksaf De Romme 
12. Einde rechtsaf Kerkwijk en tegenover Den Durpsherd 

linksaf Patronaatspad 
13. Uitlopen en links/rechts oversteken bij de oversteekplaats 
14. Rechtdoor Westerbroek, rechts ligt “de kleine beer” 
15. Linksaf Dissel en na 20 meter na huisnummer 6 rechtsaf 
16. Loop dit pad helemaal af en de laatste (4e) brug oversteken  
17. Na de brug linksaf, De Misse oversteken en graspad nemen 
18. Na een rood paaltje grasveld oversteken en linksaf De Misse 
19. In de bocht naar rechts linksaf en vóór de brug rechtsaf 
20. Rechtdoor langs houten slagboom 
21. Na een ijzeren slagboom linksaf op het asfaltfietspad 
22. Westerbroek vervolgen tot hek voor zandpad. Door hek gaan 
23. LA pad langs water de Aa en links de dijk op 
24. Door klaphek en weg oversteken. Dijk vervolgen 
25. Vervolgens na klaphek rechtsaf door een eikenlaantje  
26. Rechtdoor langs het grasveld met een bocht naar links  
27. Vóór de houtwal op de heuvel linksaf (dus niet naar beneden)  
28. Einde rechtsaf en 1ste weg rechts  
29. Klinkerweg volgen en langs het rood-witte paaltje lopen 
30. 1ste bospad linksaf, rechts aanhouden, bij kruising linksaf 
31. Bij de bushalte oversteken en door de poort van het Koffie & 

Theehuis 

 
 



1. Bij Koffie-& Theehuis Koekkoek ligt een (karper)vijver, die wordt       
gevuld met schoon regenwater van een aantal afgekoppelde woningen.  

2. Het kruisbeeld ter herdenking van de verharding van twee oude 
hoofdzandpaden is geschonken door de buurtbewoners. Rechts staat een 
wederopbouwboerderij uit 1950 te herkennen aan het Mariabeeldje aan de 
gevel ter bescherming en een oude plataan.  
 
3. Rechts op nummer 9 staat het voormalige winkeltje van Leen         
Groenendaal. De witte boerderij op de hoek herbergde vroeger de  
eerste Boerenleenbank.     
 
4. Dit klinkerpad was van oudsher een kerkepad dat liep van De 
Ploeg/Beekstraat naar de Torenstraat. 
 
5. De straatnaam de Romme verwijst naar de Melkfabriek die hier vroeger 
heeft gestaan. Het witte huis om de hoek was van directeur Willems.  
 
6. Het kapelletje is ter verering van Maria. Verderop staat langs de weg het 
Herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers.  
 
7. Dit met diverse soorten bomen, struiken en riet omzoomde pad kronkelt 
langs de Run; deze dankt zijn naam aan de leerlooierijen die hier vroeger 
waren waarvoor schoon water en eikenschors nodig was.  
 
8.  We lopen langs de zomerdijk die in 1850 is aangelegd om het dorp te 
behoeden voor overstromingen van de Aa. Hierdoor ontstond aan de andere 
kant het moerasgebied de moerputten.  
 
9. In het Hersend zijn recent vernattingswerkzaamheden uitgevoerd ter 
vergroting van de biodiversiteit voor o.a. de modderkruiper en de aanleg van 
zeggemoeras. Aan beide kanten van de dijk liggen enkele oude meanders van 
de Aa, die een hoge natuurwaarde hebben.  
 
10. Het eikenlaantje was rond de jaartelling een handelsroute om van Oost- 
naar West-Brabant te komen. Aan de linkerzijde ligt het Voedselbos d’Ekkers.  
 
11: Kijk of je in de steile wand van de Aa de ronde ingangen van de nesten 
van de ijsvogel ziet. Op deze plek staat ook het informatiebord over de oude 
munten van voor onze jaartelling die in 2017 gevonden zijn. 
 
12. Dit klinkerweggetje was vroeger het kerkepad voor de bewoners van Het 
Woud naar de Kerk in Berlicum en voor de meisjes het pad naar school.  
 
13. Dit bosperceeltje wordt Konijnenbosje genoemd omdat hier veel wilde 
konijnen huisden in de tijd dat op de omringende percelen nog akkers waren.  

          
 Ommetje 17 

 
Binnendoor en Buitenom 

Start:     Koffie & Theehuis Koekkoek, Achterweg 19a  
Lengte:  5,8 kilometer 
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