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Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde 

Onderwerp: Wandeling Beekdal de Aa, Middelrode 

Datum         : zondag 11 november 2018 

Aanvang     : 09.00 uur 

Locatie        : café ’t Groene Woud te Liempde  
 

 

Wandeling Natuurwerkgroep Liempde 

Op zondag 11 november 2018 organiseert NWG Liempde een wandeling door 

het beekdal van de Aa in Middelrode.  
 

Door toedoen van onze voorouders werd de Aa een saaie, strakke beek, met 
amper begroeiing langs de oevers. Onaantrekkelijk voor mens en dier. Daar 

heeft het Waterschap Aa en Maas gelukkig verandering in gebracht. Onder de 
pakkende naam “Dynamisch Beekdal” heeft het Waterschap de beek stevig 

onderhanden genomen. Tussen kasteel Heeswijk en Den Bosch werden oude 
meanders in ere hersteld en kreeg de Aa haar originele, grillige verloop terug. 

Hiermee werd bereikt dat het water minder snel wordt afgevoerd, waardoor 
verdroging van het aanliggende landbouwgebied tegen gegaan wordt. Boven 

kan hoog water zo beter opgevangen worden, voordat ’s-Hertogenbosch natte 
voeten krijgt.  

Door het meanderen en het aanleggen van poelen veranderde de Aa in een 
gewaardeerde leefomgeving voor vissen en amfibieën. Maar ook vele insecten, 

zoals libellen profiteren van het verbeterde leefgebied. Nu is de Aa weer een 

mooie, kronkelende beek, die idyllisch langs de buitenwijken van Middelrode en 
Berlicum stroomt. Natuurliefhebbers kunnen dit tijdens onze wandeling zelf 

ervaren. De wandeling voert ook langs Seldensaete, ooit een fraai buitenverblijf 
waarvan de geschiedenis terug gaat tot 1300. Nu herinneren slechts de poort 

en de restanten van de fundering nog aan de vroegere glorie.  
Bert Subelack van Natuurgroep Gestel zal onze gids zijn. We kennen Bert als 

een vlotte verteller met veel kennis van zaken.  
 

Verzamelen om 9 uur bij café ’t Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde, 
waarvandaan we carpoolend vertrekken naar het startpunt (Dorpshuis de 

Moerkaol, Driezeeg 20, 5258 LD Middelrode) Rond 9.15 uur start hier de 
excursie, die ruim 2 uur zal duren. Iedereen is welkom; aanmelden is niet 

nodig.  
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