Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 79, Werstkant 12,9 km
Startpunt Kerkplein Middelrode Driezeeg 22, Postcode 5258 LE
Tijdens dit wandelrondje Westkant blikken we terug op wat in dit gebied destijds gebeurde
tijdens de Tweede Wereldoorlog:
Vanaf half september 1944 komen de dorpen Middelrode en Berlicum vier weken lang in het
frontgebied van de oorlog te liggen. Er wordt zwaar gevochten tussen Engelse bevrijders en
de Duitsers. De Duitsers wilden de opmars van de geallieerden tegenhouden. De dorpen
werden op 10 oktober ontruimd en de bewoners moesten gedwongen vertrekken. De Duitsers
pakten groepen Bosschenaren op en zij werden gedwongen om een uitgebreid stelsel van
loopgraven aan te leggen. Op 25 oktober 1944 werden Schijndel, Berlicum en Rosmalen en
Sint Michielsgestel bevrijd. De geallieerde troepen trekken dan verder naar de hoofdstad. Op
28 oktober keren de bewoners van Berlicum en Middelrode terug. Berlicum is dan na
Overloon het meest beschadigde dorp van Noord Brabant. De loopgraven in Berlicum hebben
een grote cultuurhistorische en herinneringswaarde. Bovendien zijn ze zeldzaam. De meeste
loopgraven zijn immers na zo'n lange tijd verdwenen. De loopgraven in de Werstkant zijn nu
nog door bladafval en struikbegroeiing veelal onzichtbaar geworden. Zij bevinden zich aan de
rand van een bosperceel, dichtbij de weg waar veel gefietst en gewandeld wordt. Het perceel
is eigendom van de Marggraff stichting. De stichting beleefbare cultuurhistorie in het Groene
Woud wil de loopgraven herstellen en informatieborden plaatsen.
Aan de rand van het bos 't Zeebroek in Berlicum drinken we het kopje koffie of thee bij Petra
en Casper in Theetuin Het Aardrijk. In de zomer wordt deze uitspanning omgeven door een
keur aan bloemen die Petra met veel liefde zelf kweekt en verzorgt.
Routebeschrijving:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Staande met gezicht naar buurthuis De Moerkoal rechtsaf ventweg
Rechtsaf bij rotonde, oversteken, Einsteinstraat
Linksaf op einde, Achterweg
Rechtsaf tegenover huisnr 15, tegelpad langs sportpark
Linksaf op einde over parkeerplaats
1ste weg rechtsaf, klinkerweg, Groenstraat
Kruisbeeld op driesprong rechtdoor Groenstraat wordt Plein
T-splitsing linksaf Nieuweweg wordt na kruispunt Werstkant
Na huisnr 25 pad RA eikenlaantje bij knp 4
Rechtsaf bij slagboom, door berk en eikenlaan
Linksaf op kruising, graspad
Rechtsaf na slagboom, gravelpad
Helemaal uitlopen tot vlak voor einde, daar linksaf
Op einde rechtsaf op asfaltweg
Rechtsaf op de andere oever van de sloot (terug) lopen
Asfaltweg linksaf en meteen daarna rechtsaf kronkelend bospad.
Volg de bosrand, beurtelings bospad en het oranje of bruine mountainbikepad
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18. Bij fietsknooppunt 59 rechtsaf knooppuntroute naar knp 8
19. Bij knp 8 voor pauze 100m rechtsaf ingang Het Aardrijk
Pauze, van 1 april – 1 okt. Buiten deze periode eerst opbellen naar 073-5519078
20. Van knooppunt 8 naar knp 7
21. Milrooysedijk oversteken Heikantse hoeve
22. Einde rechtsaf blijft Heikantse hoeve
23. Bij knp 7 rechtsaf Heikantse hoeve
24. Rechtdoor bij Milrooysedijk, wordt Schellekesveld
25. Helemaal doorlopen gaat over in onverhard
26. Einde linksaf door houtwal
27. Einde linksaf Nieuw Laar
28. Einde rechtsaf Laar
29. 1ste straat linksaf Oud Laar
30. Einde linksaf Christinastraat
31. Wordt na bocht naar rechts Beatrixstraat
32. Op einde links/rechts en einde van de route
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