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Ten oosten van ’s-Hertogenbosch ligt het dorp Berlicum. Tijdens deze waterrijke en gemakkelijke wandeling 
wandelt u een mooi stuk over graspaadjes langs de Wambergsche Beek en dan loopt u langs bosranden van 
landgoed De Wamberg. U passeert Kasteel De Wamberg en dan loopt u langs de Groote Wetering naar de sluis in 
het Maximakanaal.  U wandelt tussen twee grote plassen door en via een leuk stuk langs de Aa komt u aan een 4-
sprong van waterwegen. Na een stuk langs het Maximakanaal wandelt u over een hoog gelegen dijk met 
prachtige uitzichten op de Aa en via een leuk voetpad loopt u weer het dorp binnen. Vanaf half april is het langs 
de beken een gele bloemenzee van wilde bloemen. 
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Startadres:  Mercuriusplein 86, Berlicum.   
 

Medio mei 2021 kon men op het plein onbeperkt parkeren maar dit kan veranderd zijn naar blauwe zone. Let dus 
goed op de borden!  Als er blauwe zone is, parkeer dan in de Saturnusstraat 1 waar u de route kunt oppakken.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,35 km  2.45 uur  15 m  22 m 
 

 
 

1463. BERLICUM 12,3 km 
 

1. Met uw rug naar huisnr. 86 loopt u bij de 
rotonde RD met rechts het plein. Meteen voorbij 
de parkeerplaats gaat u bij drogisterij Kruidvat R 
langs de winkels. Aan de 3-sprong gaat u RD 
langs de supermarkt Coop. Aan de kruising RD 
(Saturnusstraat).  (Hier kunt u eventueel parkeren).  
Negeer zijwegen. Aan de kruising gaat u L 
(Braakven). Tegenover huisnr. 74 gaat u R 
(Kerkpad).  Negeer zijwegen. Aan de rand van het 
dorp volgt u de klinkerweg die naar links buigt. 
Voorbij huisnr. 16 gaat u RD (pijl) over het 
graspad langs het slootje. Loop RD over de bolle 
brug. Aan de T-splitsing voor huisnr. 38 gaat u R 
over het graspad.  Vlak voor huisnr. 32 gaat u R 
over het tegelpad.  Steek de asfaltweg over en 
loop RD over het pad met rechts de 
Wambergsche Beek. Steek bij wandelknooppunt 
(wkp) de klinkerweg over en loop RD (19) met  
links de Wambergsche Beek.  
 

2.   Na geruime tijd steekt u de doorgaande weg 
over en gaat u bij wkp 19 R (18) over het fietspad.  
Na 100 m gaat u aan de 3-sprong L door de mooie 
bomenlaan. Voorbij huis gaat u RD langs het 
klaphek. Aan de 3-sprong bij infobord “Landgoed 
De Wamberg” gaat u RD door de bosrand.  Een 
eind verder buigt het pad rechts het bos in.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD. Meteen daarna gaat u 
voorbij brug aan de T-splitsing R. Aan de 3-
sprong gaat u RD langs de afrastering van  
weiland.   Na 50 m gaat u aan de 3-sprong, met 
dikke boom in het midden, RD langs het klaphek.  
Aan de 3-sprong, met rechts een mooi bosven, 
gaat u RD.   
 

(Een eindje verder heeft u rechts mooi uitzicht op een 
groot bosven).  
 

Aan de 3-sprong bij infobord steekt u L de houten 
brug over. Aan de T-splitsing gaat u L door de 
bomenlaan. Voorbij de afsluitboom volgt u RD de 
grindweg.   
3. Aan de 3-sprong voor de ingang van het Huis 
De Wamberg gaat u R door de mooie bomenlaan.  
Voorbij de uitgang gaat u R over de asfaltweg. Na 
50 m steekt u L via oversteekplaats de 
doorgaande weg over en gaat u R over het 
fietspad.  Negeer doodlopende weg links.  20 m 
verder gaat u bij ketting L over het graspad met 
links de Groote Wetering. Een eind verder gaat u 
schuin R over het bospaadje. (Let op fietsers).    

Het pad loopt driemaal even langs de bosrand en 
weer het bos in.   Bij afsluitboom gaat u R over 
het brede grindpad.  Aan de T-splitsing gaat u L 
en steekt u de Rosmalense Aa over. Aan de 
volgende T-splitsing gaat u L.    Aan de 3-sprong 
gaat u R en via sluis steekt u het 9 km lange en 46 
m brede Maximakanaal over.   
 

(Het kanaal (2007-2914) verbindt de Zuid 
Willemsvaart bij Den Dungen met de Maas.  Sinds 
2014 varen grote schepen via deze vaarweg van en 
naar Veghel en niet meer door de binnenstad van ‘s-
Hertogenbosch via de Zuid-Willemsvaart 
(stadstraverse). In het kanaal liggen de sluizen 
Hintham en Empel).  
 

Aan de 4-sprong gaat u L over het fietspad.  
 

4. Aan de 3-sprong bij zitbank, een mooie 
pauzeplek na 5,7 km, gaat u R over het pad langs 
de  Groote Wetering.  Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD. Aan de 3-sprong gaat u bij 
ketting RD. Aan het eind gaat u R de brug over.  
Aan de 4-sprong gaat u L (Zandvangpad) over het 
grindpad   met rechts de Steenkamerplas en links 
de Berlicumse Plas.   Aan de 3-sprong steekt u L 
de brug. Na de brug gaat u aan 4-sprong  L 
(Orionpad) over het fietspad over de dijk.  Na 250 
m gaat u L over het brede graspad langs de 
hoogspanningsmast.  U passeert links een mooi 
zandstrandje en volg het graspad omhoog. Boven 
gaat u L over het fietspad.   
Na 100 m gaat u aan de 3-sprong  L en steekt u 
via brug de Aa over en volg RD het pad.  
 

5. Na 250 m gaat u aan de T-splitsing R en na 
ruim 100 m passeert u een kruising van 
waterwegen, heel bijzonder.  Meteen daarna aan 
de 3-sprong gaat u RD over de veldweg met links 
het Maximakanaal.  Na bijna 800 m loopt u onder 
het viaduct door en dan gaat u meteen aan de Y-
splitsing R over de veldweg.  Na 20 m gaat u R 
het steile paadje omhoog.  (U kunt ook de veldweg 
blijven volgen).  Boven gaat u R over het fietspad 
en steekt u via brug het kanaal over. Na de brug 
gaat u aan de 3-sprong RD het fietspad omlaag.  
Beneden aan de kruising gaat u RD.   Meteen 
voorbij de brug gaat u bij wkp 41 R (24) over het 
grindpad over de dijk met rechts mooi uitzicht op 
de Aa.  
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(Na 50 m passeert u een picknickbank, een 
genietplekje na 9,2 km).    
 

U passeert een klaphek/veerooster en de 
volgende picknickbank.  Aan de 3-sprong bij 
klaphek gaat u RD.    
 

6.   Aan de T-splitsing bij picknickbank gaat u L 
over de smalle asfaltweg.  Na 50 m gaat u  aan de 
3-sprong R over de grasdijk langs de Aa. Na 
geruime tijd passeert u een klaphek en gaat u RD 
vlak langs de Aa.  U loopt onder het viaduct door 
en volg het pad, dat een eind verder naar links 
buigt.  Aan de 3-sprong met mountainbikepaaltje 
gaat u L langs een smal bos. Voorbij klaphek gaat 
u aan de 3-sprong RD langs de doorgaande weg.   
Aan de 3-sprong bij wkp 27 gaat u RD (28).  Aan 
de 3-sprong gaat u RD. Meteen voorbij 

plaatsnaambord Berlicum gaat u bij afsluitboom 
R over het graspad.  Bij speelveldje, waar 
zitbanken staan, gaat u schuin L over het 
grasveld met links een greppel.  
 

7.   Aan het eind van het grasveld gaat u L langs 
huisnr. 8.  Aan de 3-sprong gaat u RD over de 
doodlopende weg. Aan de T-splitsing gaat u R 
over het fietspad.   Aan de 3-sprong gaat u L (De 
Gavel) over de klinkerweg.  Negeer twee zijwegen 
rechts. Aan de kruising bij huisnr. 10 gaat u RD 
over het tegelpad.  Aan de volgende kruising gaat 
u RD en dan steekt u meteen schuin R diagonaal 
het grasveld over. In de hoek gaat u R (De Wever) 
over het tegelpad.  Negeer zijpaden en volg het 
trottoir tot aan de rotonde. Steek de weg over en 
u komt weer bij het startpunt. 

 

 

Auteur: Jos Wlazlo.    
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 
 


