Ommetje Abdij van Berne-Heeswijkse Heerlijkheden
Afstand 25 km
Fietsroute
1.
2.
3.
4.
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7.
8.
9.
10.

Verlaat het proeflokaal en ga linksaf
Op de weg linksaf Abdijstraat
Ga bij de 3e weg linksaf: Nieuwlandsestraat
Einde rechtsaf :Koffiestraat
Op de kruising rechtdoor: Heuvelstraat
Hier staat een prachtige hoekboerderij, ook wolfsdak boerderij genoemd
Op de T splitsing linksaf; Nobisweg
1ste weg rechts; Dodenhoeksestraat-Hogeweg
Einde weg rechtsaf; Schanseweg
Weg oversteken, linksaf op fietspad; Hoog-Beugt
Voorbij huisnummer 14 de oprijlaan op fietsen naar “ Landgoed Zwanenburg”
Al in de eerste helft van de 14e eeuw werd gesproken over een hoeve aan een bocht van de
Aa. Het huidige buurtschap Beugt ( bocht ) herinnert hier nog aan. Het oudste deel van het
witte kasteeltje ( met trapgevel) dateert uit begin van de 16de eeuw. Zowel het kasteeltje
als de oprijlaan zijn aangewezen als Rijksmonument. Het is particulier eigendom en is reeds
zes generaties overerft van ouder op kind sinds 1835.

11. Rechtsaf voor het landgoed, pad gaat over in een slingerend gravel pad.
12. Einde pad Kilsdonkse Molen
Dit is nog de enige molen in Nederland met een gecombineerde aandrijving van water en
wind. De molens dateren uit de 13de eeuw en zijn in 2008 gerestaureerd. Elke zaterdag is de
molen in werking en wordt er graan gemalen en olie geslagen. De molen hoorde vroeger bij
kasteel Heeswijk, de molen is te bezoeken en er worden vers gemalen producten verkocht.
www.kilsdonksemolen.nl
13. Voor de Kilsdonkse Molen Linksaf De Knokert
14. Vanaf nu kun je verder via de knooppunten 85-73-72-39-60-61-84-85
15. Knooppunt 85 Laverdonk en AA brugstraat
Knooppunt 73 Droevendaal -Ballendonk – Mrg. Van Oirschotstraat
Airborne monument. Deze kapel herdenkt de bevrijding van Heeswijk in 1944 door de 101ste
Airborne Divisie tijdens de operatie ‘Market Garden’.
16. Knooppunt 72 Baron van de Bogaerdelaan.
17. Knooppunt 39 Fietspad richting Kasteel.
18. Knooppunt 60. Hier kun je linksaf naar 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.
Rechtsaf het brugje over naar de Looz Corswarem hoeve hier kun je rechts naar het
Kasteel van Heeswijk.

In de 11de 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 inde kelder. Bij de oprijlaan zijn duidelijk de karresporen 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.
Terug naar knooppunt 60 Gouverneursweg oversteken en rechtsaf Kameren- Dreef
vervolgens rechtsaf de bossen in.
19. Knooppunt 61 aan de linkerhand zie je natuurtheater de Kersouwe
Natuurtheater de Kersouwe is in 1945 opgericht door de baron van kasteel Heeswijk en de
Abdij van Berne. In 1958 is het basis decor 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. Info www.kersouwe.nl
Vervolg verder knooppunt 61 tot aan Heibloemsedijk.
20. Knooppunt 84 Op dit punt kun je:
Rechts af voor de Museumboerderij en Dier & Tuinweide en vervolgens terug naar de
Heibloemsedijk om de route weer op te pakken.
Aan de linkerkant: 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
Aan de rechterkant: 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 kinderen zijn 2 speurtochten uitgezet en ( tegen
vergoeding) worden groepen rondgeleid. Er is ook een blote voetenpad ( alleen op zaterdag
tussen 11.00-16.00 uur). Info:dierentuinweide.nl
Terug naar knooppunt 84 Heibloemsedijk ,-Zandkant- Stoppelveldseweg -Justitieweg
21. Knooppunt 85
Bernhezer ontmoetingsplaats . Deze plaats verbeeldt de “ éenheid in verscheidenheid” van
de verschillende kernen met ieder haar eigen kenmerken.
Justitieweg oversteken- fietspad Wojstap- einde rechtsaf Linieweg - meteen linksaf
fietspad – einde rechtsaf Zandstraat- einde linksaf Hommelsedijk
22. 1ste rechtsaf Dieppoel ( hier verlaat je de knooppunten route)
23. Einde rechtsaf
24. Tweede zandpad linksaf bij splitsing rechts aanhouden, dit pad gaat over in de Pater van
den Elsenstraat

U fietst door de Pater van den Elsenstraat. Gerlacus van den Elsen (1835-1925) 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 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
25. Einde weg oversteken Meerstraat
26. Op de kruising linksaf Abdijstraat
27. Linksaf door de poort van de Abdij rechts bocht volgen naar het proeflokaal. Tijd voor…..

