Ommetje Proeflokaal Berne- Kilsdonkse Molen
Afstand 10,6 km
Wandelroute
1. Verlaat het proeflokaal en ga LA
2. Op de weg LA, Abdijstraat
3. Na huisnummer 55 LA graspad volgen; maakt bocht en eindigt bij parkeerplaats
4. Klinkerweg LA Schuurakker
5. RD De Essenburgh
6. RA tegelpad vóór water
7. Einde RA en water aan linkerhand blijven houden, wordt asfaltvoetpad
8. Slootje zoveel mogelijk links blijven houden
9. Na bankjes bij lantaarnpaal 24 op voetpadenkruising links aanhouden
10. Bij lantaarnpaal nummer 26 LA smal zandpaadje
11. Rechts aanhouden op splitsing, knooppuntenroute
12. RA op einde, asfaltweg (Koffiestraat)
13. Op kruising RD, Heuvelstraat
Hier staat een prachtige hoekboerderij, ook wolfsdak boerderij genoemd. Voor het
huis staat de oudste eikenboom van Bernheze.
14. Op T-splitsing LA , Nobisweg
15. 1e weg rechts, Dodenhoekstraat
16. Op kruising RD, Hogeweg (2x)
17. Einde RA Schanseweg
18. Einde LA op fietspad langs doorgaande weg Hoog Beugt
19. Tegenover wit huis, huisnummer 14, doorgaande weg oversteken en fietspad volgen
20. RA klinkeroprijlaan “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 het begin van de 16e 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.
Van hier loopt u via een eeuwenoude laan naar de Kilsdonkse molen
21. RA vóór het landgoed, wordt gravel pad naar de Kilsdonkse Molen
Dit is nog de enige molen in Nederland met een gecombineerde aandrijving van water
en wind. De molens dateren uit de 13e 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 het Kasteel Heeswijk, De molen is te bezoeken en er worden
vers gemalen producten verkocht. www.kilsdonksemolen.nl Van 1 april – 1 november
vertrekt hier Fluisterboot de Watervlucht naar Kasteel Heeswijk op woensdag,
zaterdag en zondag om 10.30 uur en 14.00 uur. U kunt terug wandelen 6,3 km of met
de boot retour. Zie de website voor meer informatie en reserveringen. U kunt ook de
route volgen van het Kasteel naar de Abdij van Berne. Neem dan de routebeschrijving
mee.
22. Bij verlaten van de Molen links weg vervolgen

23. 1ste weg links Boterweg
24. Op het eind van de weg klein stukje fietspad volgen en de weg oversteken. Let op.
Drukke weg.
25. Tussen de heg door LA op het fietspad
26. Trap op riviertje de Aa oversteken en trap af, zandpad volgen, maakt een bocht
27. Op einde RA asfaltweg, Laverdonk
28. 1e weg links (Vóór de brug over de Aa) en weg volgen, maakt een bocht naar rechts
29. 1e weg rechts , Aa- Brugstraat en brug over de Aa oversteken.
30. 1e weg links Droevendaal
31. Weg volgen,en Droevendaal uitlopen, wordt Balledonk
Alternatief bij droog weer: Bij Knooppunt 3 richting 4 lopen Aakantstraat. Bij houten
hek links de natuur speelweide Droevendaal in. Pad volgen links langs het water en
links voorbij de uitkijktoren. Door weidegebied lopen en vlakbij de bebouwing linksaf
pad volgen tot houten hek. Rechtsaf op asfaltweg Balledonk
32. Hoofdstraat oversteken en weg RD vervolgen langs de winkels Plein 1969
33. Bij de Zijlstraat linksaf
34. Rechtsaf pad nemen tussen de school en het verzorgingshuis (na elektriciteitshuisje)
35. Abdijstraat oversteken en door de toegangspoort van de Abdij lopen
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. 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.
36. Weg volgen over het terrein rechts naar het proeflokaal. Tijd voor ……..

