Ommetje Abdij van Berne-Kasteel Heeswijk
Afstand 9,5 km
Wandel-/fietsroute

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vanuit het Proeflokaal LA (richting Abdijstraat)
RA, kruising RD tot volgende kruising RA (Muggenhoek)
1ste weg LA (Het Schoor), gaat aan het eind over in fietspad
1ste kruising met fietspad in de bossen LA
Kruising met Lariestraat RD
Bij T-splitsing ligt aan de rechterhand het natuurtheater de Kersouwe. Theater Is moeilijk
zichtbaar: ga eventueel een stukje RA en je staat voor de hoofdingang.
Natuurtheater de Kersouwe Is in 1945 opgericht door de baron van kasteel Heeswijk en de
Abdij van Berne. In 1958 is het basisdecor van het grote theater gebouwd, in 1991 een
jeugdtheater dat in 2002 is omgebouwd tot een klein theater.
In de Kersouwe vinden vele evenementen in de openlucht plaats. Bijvoorbeeld concerten,
cabaret, toneelvoorstellingen (ook voor de jeugd), workshops en het Bernhezer Open Podium.
Zie www.kersouwe.nl voor meer info en het programma.

7. Bij de T-splitsing LA (Kersouwelaan) en op kruising met Kameren RD
Als het veel geregend heeft en het pad is moeilijk begaanbaar: volg
(7.a RA (de Kameren), LA (de Kameren), LA (Gouveneursweg) en 4de pad RA (zie 8) = 1.6 km
extra
8. Bij kruising met Gouverneursweg RD tot Kasteel Heeswijk
In de elfde eeuw is kasteel Heeswijk ontstaan als een kunstmatige heuvelburcht (motte). Aan
het einde van de 14de eeuw is die omgebouwd tot een waterburcht met zwaar muurwerk in
de kelder. Bij de oprijlaan zijn duidelijk de karrensporen nog te zien. De weg loopt helemaal
bol. Na een uitgebreide restauratie in 1996-2005 is het kasteel ingericht als museum met
horecagelegenheid in de kelders, het koetshuis en op het terras. De Wapenzaal wordt
gebruikt als trouwzaal en als concertruimte. Zie www.kasteelheeswijk.nl voor het uitgebreide
jaarprogramma en openingstijden.
9.
10.
11.
12.

Net voorbij het kasteel RA (links de Orangerie) en bij einde van de gracht LA (parkeerplaats)
Volg het pad tot de Looz Corswarem Hoeve. LA over het bruggetje over een zijarm van de Aa
Volg het pad tot kruising en dan RA.
Na de Aa RD tot de Motte
Een motte of motte kasteel is een hoog middeleeuws, veelal torenvormig burchttype,
aanvankelijk meestal in hout opgetrokken, later in steen gebouwd. Het hoofdkenmerk was
dat het stond op een motte, een aangelegde aarden heuvel. Vaak resteert nu alleen nog de
heuvel.

13. Ga terug naar de Aa en voor de Aa RA
14. Volg dit lange pad langs de Aa, door een bos en landerijen tot de Baron van de Bogaerdelaan
15. LA en over de Aa 1ste weg R

16. Bij Airborne monument bocht volgen en 2de straat RA (Antoon Coolenstraat)
Airborne monument
Deze kapel herdenkt de bevrijding van Heeswijk in 1944 door de 101ste Airborne Divisie
tijdens operatie 'Market Garden'.
17.
18.
19.
20.
21.

Kruising met Willibrordstraat RD en kruising met Hoofdstraat RD (Pastoor Maasstraat)
RD langs de school het Mozaïek en RD bij parkeerplaats verzorgingstehuis
Paadje pal langs het verzorgingshuis in en door de tuin tot 1ste paadje RA
Voor het cultureel Centrum LA en voorbij het gymnasium RA
Loop langs de 100 jaar oude Gele Treurwilg en steek de abdijstraat over. Ga door de poort
van de Abdij en loop over het terrein naar rechts.

Links staat nog het oude slotje uit 1857 waar de Abdij begon. Aan de rechterkant
staat de Abdijkerk en het Abdijhuis. Als u richting het proeflokaal loopt linksaf gaan
naar de ecologische siertuin met een vlinder- en plantentuin. Er is ook een kruidentuin
en een klein hopveld, een grondstof voor bier.
22. Bezoek ook de boekwinkel rechts naast het proeflokaal. Hier hebben ze mooie boeken
en verkopen ze Abdijproducten als kaas, kaarsen, honing, wijn en Berne Abdijbier.
Bezoek het proeflokaal. Tijd voor ………………………………

