
                 Ommetje 8  
 
         Moerkoal-Durpsherd 

1. Verlaat de Moerkoal. Recht voor je staat een grote rode 
beuk en rechts de kerk van Middelrode.       Je slaat echter 
links af en volgt de knooppuntroute naar knooppunt 31. 
Vlak voor knooppunt 31 zie je links het Aadal  

2. Net voorbij dit knooppunt vind je aan de andere kant van 
de Aa landgoed Seldensate. 
Van knooppunt 31 loop je naar knooppunt 28  

3. Daarna door richting knooppunt 29. Daarbij kruis je (na de 
rotonde) de Kerkwijk. Sla hier linksaf en loop door totdat je  
in rechts Den Durpsherd ziet het gemeenschapshuis van 
Berlicum. Zin koffie, dan kun je hier even pauzeren.   

4. Als je uit Den Durpsherd komt ga je rechtsaf en meteen 
weer rechtsaf de Torenstraat, en vervolgens weer 
rechtsaf de Pastoor van den Boomstraat in 

5. Ga de eerste straat linksaf, de Beekstraat in en loop 
helemaal door tot het einde. 

6. Rechtsaf langs het terras van de werkboerderij 
Buitengewoon. Je kunt hier een kopje koffie drinken. 

7. Vervolg het klinkerpad met bochten naar rechts, links en 
weer rechts tot voorbij het dierenverblijf 

8. Vóór de parkeerplaats links aanhouden over het graspad 
9. Linksaf op de klinkerstraat en op het einde hiervan rechtsaf 

Coudenborch 
10. Linksaf op de klinkerstraat en daarna 1ste links  
11. Aan je rechterzijde zie je een hertenkampje.  
12. Na knooppunt 30 volgen de knooppunten 39 en 38 

Vervolgens volg je de route in de richting van knooppunt 31, 
waarbij je nadat je de doorgaande weg bent overgestoken weer 
de Moerkoal ziet. Het startpunt en tevens eindpunt van dit 
ommetje 



1. In 1950 kreeg Middelrode een eigen kerk. De kerk van 
Berlicum was in de oorlog grotendeels verwoest en kon 
kleiner herbouwd worden omdat Middelrode een eigen 
kerk kreeg. Naast de kerk kwam ook een kerkhof. In 1977 maakte het 
gemeenschapshuis ‘De Moerkoal’ dit nieuwe centrum compleet. Een 
oude beuk siert het plein. 
2. Als je op het Gewat loopt en langs de Kunning zie je het Dynamisch 
Beekdal. De rivier de Aa heeft zijn oude meanderende loop terug 
gekregen. Sta even stil en geniet van het landschap. 
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. Na de 
kanalisatie van de Aa in de jaren 30 van de vorige eeuw, en de 
daarmee  gepaard gaande verlaging van de waterstand, raakte 
Seldensate ernstig in verval. De toenmalige gemeende Berlicum kocht 
de laatste restanten van Seldensate. Het poortgebouw en de 
duiventoren werden gerestaureerd.   
4. Tussen deze beide knooppunten kan worden genoten van een fraai 
uitzicht op het beekdal. Opvallend is het abrupte  hoogteverschil van 
circa 1 meter  die halverwege aan de linkerkant te zien is en die een 
gevolg is van ontgronding.  Een dergelijk hoogteverschil wordt ook 
wel een steilrand genoemd. Even verderop ligt aan de rechterkant een 
speelveld met daarachter  een klein bosperceel, dat in de volksmond 
ook wel het Konijnenbosje wordt genoemd. 
5. Links staan 3 huisjes: 't Hofke, De Bron en het Licht.  Maria zou 
hier verschenen zijn aan zieneres Elisabeth Sleutjes. Nadat zij 
plotseling van haar verlammingen was genezen werd de kapel 
geopend. Het water van de bron in de tuin zou geneeskrachtige 
werking hebben. Zo werd dit bedevaartsoord het Lourdes van de Lage 
Landen genoemd. 
6. Werkboerderij Buiten Gewoon is een dagbestedingsplek voor 
mensen met een verstandelijke en/of  lichamelijke beperking. Het is 
een groot terrein met een kas, werkschuur, bloemen pluktuin, 
moestuin , winkeltje en dierenverblijf. In het voorjaar worden 
bloemen en groenten gezaaid, die te koop zijn, net als de 
scharreleieren van de kippen. 

Ommetje 8 

Moerkoal-Durpsherd 

Startpunt:  Dorpshuis de Moerkoal, Driezeeg 20 in Middelrode 
Lengte: 6,2 km 

Dit ommetje start bij Dorpshuis de Moerkoal, de huiskamer van 
Middelrode. Niet altijd, maar wel vaak open voor een kopje 
koffie of een verfrissing. 

Heb eerbied voor de omgeving. Loop niet op het boerenland. Honden zijn alleen  
aangelijnd toegestaan. Routes kunt u downloaden vanaf www.wsv-gg.nl 
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