Ommetje Abdij van Berne-Museumboerderij en
Dier & Tuinweide
Afstand 6,7 km
Wandel-/fietsroute

1. Vanuit Proeflokaal LA naar Abdijstraat
2. RA, tot kruising, RA (Meerstraat)
3. In de bocht: RD (Pater van de Elsenstraat), gaat na de bocht over in halfverharde weg
(Dintherveldsestraat)

U loopt door de Pater van den Elsenstraat. Gerlacus van den Elsen (1853-1925) was
een pater van de Abdij van Berne en werd wel de Boerenapostel genoemd. Hij zette
zich in voor de belangen van de noodlijdende boeren en heeft een bijdrage geleverd
aan het ontstaan van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB). Ook de
Rabobank, voorheen Boerenleenbank, dankt zijn ontstaan aan hem. Ook startte hij in
1886 in de Abdij het Gymnasium St. Norbertus de voorloper van het huidige
Gymnasium Bernrode. In de torenmuur van de aanbouw van de Abdijkerk is een
hoeksteen te zien met zijn beeltenis. Deze deel van de Abdijkerk is in 1927 gebouwd
met medewerking van de NCB.
4.
5.
6.
7.

Bocht links volgen richting Koffiestraat
Koffiestraat LA, na brug over de Leygraaf, 2de pad LA (wandel /fietspad bij fietsknooppunt)
Einde pad Zandkant LA
T-splitsing RA (Meerstraat)
Aan de linkerkant: Dier & Tuinweide
Dit natuur educatieterrein van ruim 5 ha is opgericht in 2007. Er staat een kinderboerderij
met verschillende dieren en een bijenstal. Daaromheen loopt een wandelslingerpad van
ca. 1 km met diverse educatiebordjes. Voor de kinderen zijn 2 speurtochten uitgezet en (tegen
vergoeding) worden groepen rondgeleid. Er is ook een blote voeten pad (alleen op zaterdag
tussen 11.00 en 16.00 uur). Info: www.dierentuinweide.nl
Aan de rechterkant: Museumboerderij
Deze Meierijsche Museumboerderij neemt u mee terug naar de wereld van 1900. U ervaart de
eenvoud, de werkomstandigheden en de leefwijze van een eenvoudig boerengezin. Er is een
educatief centrum in de ‘schop’ en een gids laat u ‘den herd’ zien, de ‘goei kamer’, de ‘geut’,
de ‘poepdoos’ en de ‘bedstee’. Het museum is helemaal authentiek. Rondleidingen voor
groepen en allerlei doe-activiteiten zijn ook mogelijk. Info: www.museumboerderij.nl
0413-291546 of 0413-291172.

8.
9.
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Vervolg de Meerstraat tot Royal Events Palace /De Wildhorst aan de rechter zijde
LA zandpad in, Zandkantsehoeve
4de pad (bij kruising en bebouwing) LA (het Schoor)
T-splitsing RA (Muggenhoek)

12. Kruising LA (Lariestraat)

De Lariestraat is een van de oudste straten van Heeswijk. Hier staan nog een aantal
oorspronkelijke boerderijen. Aan de rechterhand staat een huis met aan de gevel drie
dobbelstenen. Links is de begraafplaats van de NH- gemeente. Vlakbij de kruising
staat rechts de oude (hoef)smederij van Frans Thomassen.
13. Kruising RD (Abdijstraat)

De Abdijstraat wordt omzoomd door oude beuken Rechts staan de gebouwen van
verzorgingshuis Laverhof en van Gymnasium Bernrode. Dit gymnasium werd gestart
door de Norbertijnen en was eerst een onderdeel van de Abdij.
14. Aan de linkerhand ligt de Abdij. Loop door de poort en volg de weg 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 kunt u linksaf
de ecologische siertuin met een vlinder- en plantentuin, de kruidentuin en het
hopveld, de grondstof voor Bernebier, bezoeken. 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 tenslotte het Proeflokaal voor een …….

