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Tussen Berlicum en Rosmalen ligt midden op het platteland de bijzondere Kamelenmelkerij Smits.  Verzuim 
dan ook niet om halverwege bij de pauze voor slechts € 5,00 de virtuele tour te doen langs de kamelen, het 
zijn er wel honderd!  Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u vanaf Landgoed Coudewater een flink 
stuk langs de Grote Wetering en dan struint u door de bossen van Engelenstede. Dan komt u bij de 
kamelenmelkerij met mooi terras waar u de kamelen kunt bekijken.  Voor passanten zijn er, van maandag t/m 
vrijdag, diverse drankjes en er is een tosti verkrijgbaar.  Na het drankje kunt u voor € 5,00 de virtuele tour 
doen langs de kamelen. Na de pauze wandelt u een groot stuk langs de Wambergsche Beek en via leuke 
bospaadjes komt u bij het schitterende bosven. Even later passeert u het mooie Kasteel De Wamberg en dan 
loopt u door het bos terug naar landgoed Coudewater.  Let op!  In het weekend kunt u alleen op afspraak 
terecht met groepen voor een excursie of groepssafari, zie de website.   
 

Startadres:  Parkeerplaats Landgoed Coudewater, Berlicumseweg 8 G, Rosmalen. 
 

Startadres: Kamelenmelkerij Smits, Werstkant 16, Berlicum. Tel: 073-7078087.  Geopend voor passanten 
van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.   (Geen parkeermogelijkheid). Start dan bij punt 5.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,79 km 2.50 uur  13 m  23 m 
 

 
 

1482. BERLICUM 12,8 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats volgt u de asfaltweg 
door het park en negeer zijwegen.    **** Bij het 
grote prachtige gebouw Mariënwater, een restant 
van het grote kloostercomplex (15e eeuw) dat 
heeft hier heeft gestaan,  gaat u aan de linkerzijde 
vlak langs het gebouw en volg de weg RD met 
rechts een kleine parkeerplaats.  Aan de 3-sprong 
gaat u R over de brug en ga dan meteen L over 
het klinkerpad met rechts het gazon/villa. Aan het 
einde van het klinkerpad loopt u RD over het 
bospad. (In de zomer kunnen hier  brandnetels 
staan).  Aan de asfaltweg gaat u L. Meteen daarna 
aan de T-splitsing gaat u bij ketting L over de 
veldweg.  Volg nu het mooie pad langs de Grote 
Wetering. Negeer zijpad links, naar de golfbaan. 
Aan de 3-sprong bij picknickbank gaat u RD.  
 

2. Aan de T-splitsing bij brug gaat u L en meteen 
daarna gaat u voorbij ijzeren hekwerk R over het 
klinkerpad.  Meteen na de brug gaat u aan de  
T-splitsing R en dan buigt het pad naar links 
langs de Grote Wetering.   
 

(De circa 12 km lange Grote Wetering, een zijbeek 
van de Aa, is een voornamelijk gegraven waterloop. 
De waterloop, die vroeger de Monnicksgraeve werd 
genoemd, is vermoedelijk in de 13e eeuw gegraven 
door monniken uit Vinkel die tot de orde der 
Wilhelmieten behoorden en bindingen hadden met 
het klooster Baseldonk in Den Bosch.  In de huidige 
vorm dateert de beek uit het begin van de 20e eeuw, 
toen ze werd uitgegraven om het omringende 
moerasgebied te ontwateren).    
 

Na geruime tijd gaat u aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp) 69 R (11) de brug over.  
Meteen na de brug gaat u aan de 4-sprong bij  
wkp 11 L (9) over het graspad langs de Grote 
Wetering.  Voorbij boerderij gaat u bij de brug R 
het grindpad omlaag.  Aan de 4-sprong voor 
boerderij gaat u L over de bosweg.  

Aan de 3-sprong gaat u R.  Aan de 4-sprong gaat 
u L over het bospad met rechts een greppel.    
Let op!  Aan het einde voor weiland gaat u R door 
de greppel (geen pad) en ga dan meteen L door 
het weiland.   
 

3. Aan het einde gaat u R door de bomenlaan.  
Voorbij twee huizen gaat u aan de T-splitsing  
L (pijl). Aan de 4-sprong bij afsluitboom gaat u 
RD (pijl).  Ca. 10 m vóór de doorgaande weg gaat 
u R over het mountainbike pad (let op fietsers). 
Let op! Na geruime tijd passeert u een 
markeringspaal met gele pijl en dan gaat u 
meteen L over de berm.  Meteen daarna steekt u 
de doorgaande weg over en gaat u bij (oude) 
afsluitboom RD over het bospad langs de 
afrastering.  Negeer zijpaden.  Voorbij de 
volgende afsluitboom gaat u aan de T-splitsing 
aan de bosrand R over de grindweg.  Na 50 m 
gaat u aan de 3-sprong bij afsluitboom L door de 
bomenlaan.  Aan de 4-sprong gaat u R met rechts 
een greppel.  Aan de T-splitsing, bij afsluitboom 
gaat u R door de bomenlaan.  Let goed op de 
linkerzijde!  
 

4. Let op!  Na ca. 50 m gaat u (10 m vóór zwart 
mountainbikeplaatje) L (rode pijl), over het smalle 
kronkelende bospaadje dat u geruime tijd RD 
volgt (let op fietsers). Aan de asfaltweg bij  
camping gaat u L. De asfaltweg buigt naar rechts, 
negeer twee zijwegen rechts en volg de 
asfaltweg, die naar links (pijl) buigt.  Aan de  
T-splitsing voor huisnr. 12 gaat u L. 100 m verder 
gaat u bij de Kamelenmelkerij R over de 
klinkerweg. Loop helemaal tot het einde en ga L 
het gebouw in. Ga het trapje op en boven komt u 
rechts bij het terras. Als de kamelen buiten lopen 
kunt u er tijdens uw bezoek van genieten. 
Behalve diverse drankjes is er ook een 
eenvoudige tosti verkrijgbaar.  
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5. Vanaf het terras of parkeerplaats loopt u naar 
de doorgaande weg en gaat u R.  Aan de  
3-sprong gaat u R (Koolhof).  Na geruime tijd gaat 
u meteen voorbij het plaatsnaambord Berlicum 
bij wkp 2 R (3) over het graspad met rechts de 
Wambergsche Beek. Aan het einde gaat u R en 
meteen daarna bij wkp 3 gaat u L (19) over het 
graspad langs de beek. Steek de doorgaande weg 
over en ga bij wkp 19 R (18) over het asfaltpad 
langs de doorgaande weg.  Aan de 3-sprong gaat 
u L door de bomenlaan. Voorbij huis gaat u RD 
langs het klaphek. Aan de 3-sprong bij infobord 
gaat u RD over het pad.  Negeer zijpad rechts en 
10 m verder gaat u voorbij de greppel aan de  
T-splitsing R. Aan de 3-sprong gaat u RD met 
links een weiland.   
 

6.   Na 50 m gaat u aan de 3-sprong, met dikke eik 
in het midden, R.  Aan de 3-sprong, met rechts 
kaarsrechte hoge bomen, gaat u L. Aan de  
Y-splitsing gaat u L en negeer meteen zijpad 
rechts. Bij het prachtige ven negeert u zijpaden 
rechts en volg het pad dat naar links buigt.  
(Jammer dat hier geen zitbank staat). U passeert 
een houten brug en meteen daarna aan de  
3-sprong, met boompje in het midden, gaat u R. 
Aan de 3-sprong gaat u RD over het kleine 

bruggetje.  Aan de 3-sprong bij infobord gaat u 
RD over de houten brug en ga dan L door de 
mooie bomenlaan. Voorbij houten doorgang volgt 
u RD de grindweg.   
 

7.  Aan de 3-sprong, met links het mooie kasteel 
De Wamberg, gaat u R door de bomenlaan.   
 

(Het kasteel dateert uit 1620. In 1769 en aan het 
begin van de 20e is het kasteel nog uitgebreid met 
onder meer een traptoren). 
 

Voorbij de uitgangspoort gaat u aan de  
T-splitsing R over de asfaltweg.  Aan de kruising 
gaat u RD. Negeer asfaltweg rechts. Meteen 
daarna, bij wkp 88, gaat R (89) langs de Grote 
Wetering. Aan de 3-sprong gaat u L over de 
asfaltweg. Voorbij huisnr. 10 gaat u de brug over 
en 30 m verder gaat u R (pijl) het klinkerpad 
omlaag. Beneden gaat u L langs het gazon en aan 
de T-splitsing voor het gebouw Mariënwater gaat 
u L over de asfaltweg.   
 

(Degene, die is gestart bij de Kamelenmelkerij gaat 
hier voor het prachtige gebouw Mariënwater  R. Ga 
dan verder bij **** in punt 1).    
 

Negeer zijwegen en u komt bij de parkeerplaats.  

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.   

 

 
 

 

. 
 
 


