
                       Ommetje Westakkers 
 

Start- en eindpunt Koffie- & Theehuis Koekkoek
 

1 Loop langs de visvijver naar de Milrooijse weg.  
Ga meteen rechtsaf en loop door tot het huis met nr. 85. Daar 
oversteken naar de Westakkers. 

2 Bij T-splitsing rechtsaf en bij wit huisje vrijwel direct linksaf.
3 Bij T-splitsing linksaf en links aanhouden. 
4 Na ca. 800m bij volgende T-splitsing rechtsaf en linksaf over houten 

bruggetje. 
5 Direct na houten bruggetje linksaf en over graspad lopen tot aan de 

Runweg. 
6 Runweg oversteken en linksaf op fietspad tot aan kruising Runweg 

met Beekveld. Rechtsaf slaan. 
7 Weg Beekveld volgen tot aan houten bruggetje aan linkerkant. Via 

dat bruggetje naar dijk lopen en vóór volgende houten klaphek 
linksaf.  

8 Dijk volgen tot aan laantje met eikenbomen aan linkerzijde. Dat 
laantje volgen en bij verharde weg rechtdoor. 

9 Eerste weg rechts (Hersend) volgen en vóór de brug over de Aa 
linksaf via houten klaphek. Daarna dijk volgen tot aan volgende 
houten hek. 

10 Rechtsaf slaan en eerste pad links nemen tot ontmoetingsplaats 
Voedselbos d’ Ekkers. 

11 Neem hetzelfde pad terug en sla aan het eind linksaf  tot aan
Informatiebord Romeinse munten; daarna linksaf en doorlopen tot 
de bocht. 

12 Rechtsaf door houten klaphek en struinroute langs de Aa volgen tot
aan houten klaphek aan de rechterzijde. 

13 Pad over de dijk volgen en na tweede houten klaphekje rechtsaf 
over fietsbrug en rechtsaf naar poortgebouw Seldensate.

14 Vandaar zelfde weg terug over fietsbrug en aan het einde van het 
verharde pad linksaf. 

15 Weg volgen tot aan het speelveld achter De Hovel. 
16 Ga rechtsaf achter de huizen aan De Hovel langs tot aan  het bospad 

langs het Konijnenbos. Ga daar rechts en neem het pad links door 
het bos. 

17 Bij de bushalte aan de Milrooijseweg oversteken en terug naar Koekkoek.
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Belevingspunten 
 
1. In 2018 besloot Zus Langenhuijsen uit Berlicum met haar man Hans, om 
het stukje bos aan de Westakkers/Zomerdijk om te toveren tot een 
Kabouterbos. Het wemelt er van de kabouters in allerlei soorten en maten, 
wordt het door velen bezocht. De Gemeente zorgde voor 
toegangspoort. 
 
2. De Stichting Landschapsbeheer Aa-dal (SLA) beheert namens de gemeente 
meerdere percelen rond de Westakkers. Als je richting de Aa
akker met bloemrijke randen. U kunt over het olifantenpaadje links langs de 
akker lopen. Achter u kunt u door het SLA-veldhek naar een hoogstam
fruitboomgaard waar 12 fruitbomen staan van verschillende oude rassen. In 
de grote populier bij de ingang van de boomgaard hangt een 
en op het weitje ervoor staan ‘muizenruiters’ en ‘broedhopen’.

 
3. Op deze dijk heeft u een mooi uitzicht over het Aa-dal. 
gebied Hersend dat niet toegankelijk. Er zijn recent 
vernattingswerkzaamheden uitgevoerd om stukjes zeggemoeras 
ontwikkeling te laten komen en voor o.a. de modderkrui
leefgebied te creëren. Aan de rechterkant liggen meanders van de oude Aa, 
die vanwege hun hoge natuurwaarde  niet opnieuw zijn aangetakt. 
de vele knotwilgen die hier nog staan.  
 
4. Het Voedselbos d’ Ekkers, gestart in 2020,  is een door mensen gemaakte 
plantengemeenschap met bomen, struiken en planten. Er staan veel eetbare 
soorten. Landbouw en natuur worden hier gecombineerd met
voedselproductie. Het is de bedoeling dat het voedselbos uiteindelijk 
zelfvoorzienend en klimaatbestendig wordt, zodat het relatief weinig 
onderhoud nodig heeft. Het perceel bestaat uit twee delen. De oppervlakte 
bedraagt 1,5 ha. In het noorden is een productiebos aangelegd met 11 cirkels 
en in het zuiden gaat het romantische bos zorgen voor beleving en 
ontspanning. Kijk gerust verder rond en schroom niet een hapje te nemen.

  
5. Historie en Natuur komen hier samen. Hier vonden in november 2017 Wim 
en Nico van Schaijk met een metaaldetector 107 Romeinse munten langs de 
Brabantse Aa. Zie het informatiebord. Aan de overkant van de Aa bouwden 
bevers een burcht en de rechte wanden van de Aa zijn het ideale plekj
de ijsvogel om zijn nest in te maken.  Op de Westakkers kunt u vele dieren 
als  vos, ree, das, marter, haas en patrijs tegenkomen. 
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Heb eerbied voor de omgeving. Loop niet
aangelijnd toegestaan. Routes kunt u downloaden 
www.landschapsbeheer-aa-dal.nl Productie: 
Werkgroep Ommetjes    
Mail ommetjes@wsv-gg.nl  
Uitgave: Augustus 2022 

Ommetje Westakkers 
 

& Theehuis Koekkoek, Achterweg 19a Lengte: 5,5 kilometer 
 

                                                                               

                                                                                                                                                           

           

  

niet op het boerenland. Honden zijn alleen  
toegestaan. Routes kunt u downloaden www.wsv-gg.nl en  

Productie: Stichting Landschapsbeheer Aa-dal en 


