
 

Ommetje 7   
Aa dal 

1. Verlaat de Moerkoal en ga rechtsaf de Brugstraat in met aan 
de linkerhand de RK kerk en het kerkhof  

2. Bij het bankje rechtsaf het beekdal in. Links na het 
3. Blijf aanvankelijk langs de draad lopen en sla voor

rechtsaf en blijf strak langs de meander van de Aa met water 
steeds aan de linkerhand tot bij de wandel/fietsbrug

4. Linksaf  ‘Het Gewads brugske ‘ over en volg het asfaltpad tot 
een grote poort aan de rechterhand  ‘landgoed Seldensate’.

5. Als je de poort door gaat en het pad volgt loop je 100 meter 
verder onder het oude poortgebouw door   

6. Loop verder langs het water volgens de knooppunten route. 
Aan de linkerhand ligt een meander van de oude Aa, het 
Duivenwiel   

7. Volg de dijk tot aan de volgende brug, steek deze over
8. Linksaf meteen na de brug over de grasdijk. 

Rechtsaf indien je 1 km korter wil lopen. Lees verder bij 1
9. Bij de poort links naar beneden en later weer het talud op
10. Rechtsaf bij eikenbomen door klaphek gaat over in asfalt
11. Langs een vleermuizenhotel, rechtsaf bij knp 27
12. Vlak voor het bruggetje linksaf over de grasdijk
13. Na het klaphek rechtsaf in het eikenlaantje. 2

rechts laten liggen. Houtwal rechts en bouwland links
14. Blijf rechtdoor lopen langs de rand van het wei
15. In de hoek naar links, water aan rechterhand houden
16. Rechtdoor bij de houtwal door klaphekje, blijf op het pad 

langs het water.  
17. Einde talud op en rechtsaf door klaphekje 
18. Na twee volgende klaphekjes, linksaf op fietspad
19. Vanaf knooppunt 31 volg je de bordjes richting knooppunt 38.
20. Vlak voor de kerk aan de rechterhand de Moerkoal, eindpunt
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1. In 1950 kreeg Middelrode een eigen kerk. Naast de 
kerk kwam ook een kerkhof. In 1977 maakte het 
gemeenschapshuis ‘De Moerkoal’ dit nieuwe centrum 
compleet. Een oude rode beuk siert het “Beukplein
 
2. Als je bij de brug over de Aa komt kun je goed zien hoe de 
rivier nu meandert. Het project Dynamisch Beekdal is na ruim 10 
jaar klaar en de gekanaliseerde Aa is gedempt en de rivier heeft 
grotendeels weer zijn oude, natuurlijke loop gekregen. 
 
3. Vanaf 1470 lag hier kasteel ‘Seldensate’ met een poortgebouw, 
waarin schuren, een brouwerij, een boerderij en een woning.  
Rond 1900 is het kasteel verbouwd tot een groot herenhuis met 
een prachtige tuin. Vanaf 1928 was het kasteel onbewoond en 
raakte vanaf 1936 in verval, toen de Aa werd gekanaliseerd. In 
1961 is het gesloopt en in 1976 werd het poortgebouw 
gerestaureerd. Het oude poortgebouw is door imkers in gebruik 
genomen. Op het terrein bevindt zich nog een oude ijskelder. Kijk 
op het landgoed af en toe eens naar boven. De ronde gaten in de 
boomstammen vormen de ingang van het nest van de bonte 
specht. 
 
4. Tot 1936 meanderde de Aa nog vrij door het landschap. Veel 
meanders zijn nog aanwezig, waaronder de ‘Kromme wiel’ achter 
landgoed Seldensate. Vaak wordt deze wiel ook de ‘Duivenwiel’ 
genoemd. Let op de rijke oever- en struweel vegetatie. Lopend 
over de dijk is rechts goed te zien hoe de rivier nu weer meandert 
en er nieuwe vegetatie ontstaat.  
 
5. De dijk is nieuw aangelegd. Links is de meander van het 
Hersend goed zichtbaar. Deze is niet opnieuw aangetakt vanwege 
de rijke natuurlijke waarden. Er komen planten en dieren voor die 
met name in stilstaand water leven. Het is een bijzonder 
natuurgebied.  
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Ommetje 7
Aa dal

Startpunt: Dorpshuis de Moerkoal, Driezeeg 20 in Middelrode
Lengte: 6,3 km 

Heb eerbied voor de omgeving. Loop niet
aangelijnd toegestaan. Routes kunt u downloaden 
Productie: Werkgroep Ommetjes Berlicum/Middelrode. p/a 
Ook voor verbeterpunten.   
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Dorpshuis de Moerkoal, Driezeeg 20 in Middelrode 

 

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 
      Uitgave: Augustus 2022 


