
Ommetje 97 Aa-dal II  20 december 2020 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 
 

Ommetje 97 Aa-dal II, 8,1 km 

 
Start Kerkplein Middelrode, Driezeeg 20, 5258 LE Berlicum 

                     Pauze Smaakvol, Berlicum 
 
Routebeschrijving:  

1. Met gezicht naar buurthuis De Moerkoal rechtaf, klinkerweg 
2. 1ste weg linksaf Het Gewat 
3. Doorlopen tot na de bocht, daar linksaf fietspad Gewadsepad 
4. Rechtsaf door een klaphekje 
5. Langs de oever dan de Aa lopen na nog 2 klaphekjes 
6. Doorlopen langs de akker en op kruising wandelpaden rechtdoor eikenlaantje 
7. Eerste klaphekje linksaf Aa dal over de kade 
8. Na ijzeren klaphekje rechtdoor, asfaltweg oversteken 
9. Wandelpad vervolgen, u loopt onder de runweg brug door 
10. Rechtsaf over de hoge kade verder lopen 
11. Vlak voor het hekwerk rechtsaf 
12. Na klaphek en brugje rechtsaf op asfaltweg 
13. Op kruising linksaf fietspad richting Berlicum 
14. Net de houtwal aan de rechterkant loopt een graspad, als u geen pauze wilt 

steek u over en neemt dit graspad en verder lezen bij punt 18. Anders: 
15. Loop door de rotonde en steek over voor pauze bij Smaakvol 
16. Na de pauze 2x oversteken om dezelfde weg terug te nemen, maar dan de 

linkse kant van de weg. 
17. Na de laatste bebouwing linksaf voorbij 2 rode paaltjes  
18. Einde rechtsaf over een bruggetje en op het asfalt fietspad weer rechtsaf 
19. 2de weg linksaf af Hersend 
20. Na de brug linksaf over de grasdijk, water steeds links houden 
21. Loop door de uitsparing van de brug en sla linksaf 
22. Meteen na de brug 

rechtsaf door het klaphek 
23. Volg het pad met het water 

steeds rechts 
24. Helemaal op het einde, u 

loopt dan vlak langs het 
water, voor de bomenrij 
linksaf slaan 

25. Pad volgen met bocht naar 
links 

26. Door klaphek 
27. Linksaf op de klinkerweg 
28. Op het einde ligt het 

kerkplein 


