
Ommetje 4 Wamberg 
 

1. Linksaf Hoogstraat bij verlaten De Witte Zwaan 
2. Na witte huis op einde bebouwing, gravelpad linksaf  
3. Na de trap bij de inlaat rechtsaf op de dijk van knooppunt 

24 naar knooppunt 41 
4. Einde oversteken en grasdijk volgen 
5. Rechtsaf bij bomenrij graspad naar beneden over 2 

knuppelbruggetjes 
6. Betontrappen omhoog en aan de andere kant naar beneden  
7. Linksaf op asfaltweg en na 200m rechtsaf smal bospad 
8. Rechts aanhouden en op schuine kruising scherp rechtsaf 
9. Na klaphek oversteken, klinkerpad wordt halfverhard. 
10. Rechts aanhouden op splitsing 
11. Links aanhouden op splitsing voorbij slagboom 
12. Rechtsaf bij bruggetje. 
13. Rechtsaf achter bruggetje, pad volgen. 
14. Na ong. 500m rechtsaf met links en rechts grasland  
15. Rechts aanhouden  bij Y splitsing. 
16. Rechtsaf bij stenen bruggetje. 
17. Bij Y splitsing rechts aanhouden. 
18. Rechtsaf  langs huis met veel kachelhout. 
19. Rechtsaf op einde, fietspad langs asfaltweg. Dit is De 

Hoefsevonder, vóór 1970 alleen fiets of voetpad. 
20. Na 100 meter, bij knooppunt 19 ga je naar knooppunt 3. 

Asfaltweg oversteken, pad aan linkerkant van beek. 
Dit is de Wambergsche Beek. 

21. Op einde rechtsaf op asfaltweg, je wandelt richting 
knooppunt 25 op de Veedijk. 

22. Op einde in kom Berlicum rechtsaf trottoir, Hoogstraat. 
Na 100 meter De Witte Zwaan 



 

 

1. Toen men hier heel vroeger overging tot het Christendom, 
bouwde men op het centrale dorpsplein ‘de Plaets’ een houten 
kerkje. Later werd die van steen, herhaaldelijk uitgebreid en 
overgenomen door de protestanten. In 1944 werd de kerk 
opgeblazen, na de oorlog kleiner opgebouwd. De oude 
contouren zijn in muurtjes en bestrating nog te zien. 
 
2. Je loopt door een nieuw aangelegd overstromingsgebied voor 
de rivier de Aa. Het eerste knuppelbruggetje gaat over de 
Rosmalense Aa, dit riviertje begint hier en loopt tot voorbij sluis 
Empel door het kanaalpark. 
Het tweede bruggetje gaat over een sloot die verderop 
doodloopt en dient om het gebied bij hoog water onder water te 
zetten. 

3. U passeert hier de Wambergsche beek met daarin een 
klepstuw, waarmee de waterstand kan worden geregeld. De 
beek, die ontspringt in Middelrode, voedde vroeger de gracht 
rondom het kasteel. De gebouwen en historische tuin- en 
parkaanleg hebben de status van rijksmonument.  
 
4. Op het landgoed staan veel beuken. Deze boom is te 
herkennen aan de gladde schors. Vrijstaande beuken vormen 
een brede kroon met zware takken die bijna tot de grond reiken. 
Daarmee wordt voorkomen dat de zon de gladde schors 
verbrandt.  Onder beuken tref je weinig of geen begroeiing aan. 
Door het dichte bladerdek van de boom krijgt de bodem 
nauwelijks zonlicht. Bovendien bevat het blad van de beuk veel 
looizuur en dat gaat kruidachtige begroeiing van de bodem 
tegen.  
 
5. Links van dit pad ligt een fraaie houtwal van bomen en 
struiken. Hier vinden allerlei vogels, insecten en zoogdieren een 
plek.  
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Start:     Tuincafé De Witte Zwaan, Hoogstraat 30, Berlicum 
Lengte:  6,5 kilometer 

In dit ommetje maak je kennis met het oude landgoed De 
Wamberg met parkbossen met eeuwenoude bomen en 
onderling verbonden vijvers. 
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