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1. Dorpshuis De Moerkoal ligt aan het plein waaraan de RK 

kerk van Middelrode staat  
2. Bij verlaten Moerkoal rechtsaf en daarna weer rechts, 

Brugstraat. 
3. Bij bankje rechtsaf talud af en links pad vóór klaphakje  
4. Pad volgen bij de brug asfaltweg oversteken en rechtsaf 
5. Direct na de brug linksaf door het klaphek. De dijk volgen 

en verder zoveel mogelijk langs de Aa meander. 
Alternatieve route: Bij hoog water of als je bang bent voor 
de runderen kun je via de parallelweg langs de N279 lopen  

6. Bij betonnen brug aan het eind van de dijk linksaf over de 
Aa, pad maakt bocht naar links en rechts. Tot knooppunt 20 

7. Bij de Looz-Corswarem-Hoeve rechtsaf richting knp 21. 
Daarna 1e graspad rechtsaf en bij riviertje de Aa weer links 

8. Bij de oprijlaan van het kasteel rechtsaf door de poort 
9. Bij knp 25 rechtdoor over de brug en dan linksaf het 

fietspad volgen naar knp 30.  
10. Bij knp 30 linksaf naar knp 32.  
11. Bij knp 32 rechtsaf Mgr. Van Oorschotstraat, dan rechtsaf 

Balledonk 
12. Einde rechtsaf Droevendaal.  
13. Weg maakt bocht naar links. 
14. Bij Servaespad linksaf tot voorrangsweg. Dan linksaf. 
15. Einde na 150m Cultureel Centrum Servaes en de St. 

Servatiuskerk. 
16. Terug naar Middelrode kan met Buslijn 158 richting ’s-

Hertogenbosch of wandelend via Ommetje 6 is 7,8 km 



 
 
 
1. De in romaanse stijl gebouwde kerk is een 
karakteristiek onderdeel van het dorp Middelrode en 
stamt uit 1950 en is gebouwd voor en door de bewoners van 
Middelrode. 
2. Hier is de oude loop van de Aa hersteld als onderdeel van  
het Dynamisch Beekdal. Het water krijgt zo meer ruimte en 
wordt  langer in het gebied vastgehouden. Er ontstaat meer 
ruimte voor de natuur en flora en fauna zich langs de Aa 
verplaatsen en verspreiden.  
3. Links van het pad vlak voor de Looz-Corswarem-Hoeve zijn 
bij graafwerkzaamheden in 2010 restanten gevonden van een 
Romeinse boerderij. 
4. Bomen en met name eiken werden vaak gebruikt als 
grensmarkering. Links staat in het beekdal een dergelijke 
schei-eik, die de grens aangaf tussen de parochies van 
Schijndel en Berlicum. Helaas is deze door de bliksem getroffen 
en is van een loot een nieuwe eik geplaatst. Let ook op de 
dubbele rij met bomen aan weerskanten van de oprijlaan. 
Zij gaven deze extra aanzien. De oprijlaan was bedoeld voor de 
bewoners en voorname bezoekers van het kasteel. Anderen 
dienden gebruik te maken van het zandpad tussen de bomen. 
5. Vlak vóór de brug ligt aan de linkerkant het beginpunt van 
de meander die langs het kasteel loopt. 
Rechts naast het voetpad ligt een broekbos. Dat is een 
bosachtige vegetatie op een laaggelegen drassig land, dat ook 
wel broek wordt genoemd. Hier groeien onder andere elzen, 
wilgen en populieren, zoals de Brabantse standerd, een boom 
met een grillig groeiende, ruwe stam en een ronde kruin. 
6. De Sint Servatius kerk dateert uit 1879. Het is een 
neogotische bakstenen kruiskerk. De kerkklokken zijn tijdens de 
oorlog geroofd. De huidige Sint Servatiusklok en de Mariaklok 
dateren van 1949 en in 1992 is de Sint Antoniusklok weer in de 
toren geplaatst. Bijzonder zijn verder de ramen van Marius de 
Leeuw en de gipsen kruiswegstaties van F. De Vriendt. De kerk 
is dagelijks geopend voor bezichtiging. 
Links van de kerk staat iets naar achteren een knekelhuisje 
waar vroeger beenderen van overledenen werden bewaard die 
werden gevonden bij het delven of ruimen van graven.  
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Met dit ommetje wandelt u door de ecologische verbindingszone 
in Beekdal de Aa langs Kasteel Heeswijk. 
 
Startpunt: Dorpshuis De Moerkoal, Driezeeg 20, Middelrode 

Lengte:  7,8 kilometer 

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


