Gemeente Veghel

De Bunders

Water- wandelroute

Water- wandelroute De Bunders

2

In de wijk De Bunders ligt een gescheiden rioolstelsel
Dat wil zeggen dat het regenwater van de straat niet via het riool wordt
afgevoerd maar wordt geloosd op de singels en vijvers die in de wijk liggen.
Dit water wordt geleidelijk geloosd op de Aa om te voorkomen dat de Aa
ineens heel veel water te verwerken krijgt. De geleidelijke afvoer zorgt ervoor
dat het peil in de singels en vijvers na een hevige regenbui soms een tijdje veel
hoger is. Meestal is het peil binnen enkele dagen weer naar een normaal
niveau gezakt.
Om het water af te kunnen voeren, zijn alle singels en vijvers in de Bunders
onderling verbonden via een buizenstelsel.
Via deze buizen kan er in droge perioden ook water aangevoerd worden om het
water op peil te houden. Vanuit de Beekgraaf (dat is de sloot aan de oostkant
van De Bunders, ongeveer parallel aan de oprit naar de A50) kan op twee
plekken water ingelaten worden.
Eigenlijk wordt door het hele jaar heen water ingelaten om er voor te zorgen dat
er sprake is van doorstroming, wat de kwaliteit van het water ten goede komt.
Het water dat overblijft, stroomt helemaal aan de andere kant van De Bunders, ter
hoogte van De Watersteeg weer in de spoorsloot, een andere waterloop van het
waterschap. Al met al ligt er een ingenieus stelsel van buizen onder de grond om
het waterpeil in de singels en vijvers op een constant niveau te houden.
Waterschap Aa en Maas,
District Beneden Aa,
Fer Kalis

Water- wandelroute De Bunders

Het startpunt ligt bij de hoofdingang van verpleeghuis ‘’De Watersteeg’’ aan de
Reigerdonk in woonwijk De Bunders in Veghel. De wandelroute is hier ook
verkrijgbaar en er is gelegenheid tot het parkeren van uw auto en fietsen.
U kunt ook koffie/thee drinken in de recreatiezaal alhier voor of na uw wandeling, zie daarvoor de openingstijden.

Water- wandelroute De Bunders

Deze wandeling voert u langs de watertjes en het park in woonwijk
‘’De Bunders”. Een mooie wandelroute voor iedereen die even buiten wil
wandelen en genieten van de natuur. Volop genieten van de gevarieerde flora
en fauna en even rusten tussendoor op een bankje en van het uitzicht genieten.
Deze voorzieningen zijn in deze wandeling opgenomen. U kunt tevens kennis
maken met “De Bunders” als woon- en leefomgeving.

Wandelroute 1. Geel

Lengte van deze route is +- 2,6 km.
De wandeltijd bedraagt ruim 60 minuten (met rolstoel).
Deze wandelroute 1 is zeer geschikt voor rolstoelen met begeleiding.

Wandelroute 2. Rood
Deze gaat verder woonwijk ‘’De Bunders” in maar u blijft langs watertjes 		
wandelen. Lengte van deze route is +- 3,6 km. Met ruim 105 minuten wandeltijd
(met rolstoel).
U vindt de opsplitsing van deze route bij punt 35 van de beschrijving.
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Loop de hoofdingang uit en ga bij de rode brievenbussen links het voetpad op.
U loopt nu op het voetpad langs de weg ‘’De Langedonk’’.
Bij de bocht in deze weg rechts de weg oversteken (goed opletten) naar
‘’Kwarteldonk’’ om vervolgens uw pad te vervolgen. Hier vindt u links de eerste
waterpartij bij de school De Bunders.
Loop nu het bruggetje over en steek vervolgens de straat over.
Dit is ‘’Spechtendonk’’, houdt het rechtse voetpad aan naast het water.
Einde pad na 50 meter meteen rechts het wandelpad in en u komt langs huizen,
een gracht met stenen muren en een hekwerk. Geniet hier even van de totale
waterpartij met de vele eendjes.
Loop verder door en steek een straat over (brug aan uw rechterhand houden).
Geniet ook hier weer van deze waterpartij.
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Vervolg hier de wandeling door links aan te houden en langs het water te blijven
lopen met aan uw linkerhand huizen.
Aan het einde van dit pad staat een meterkast aan uw linkerhand, oversteken
en het uiterste pad links nemen.
Nu meteen na 15 meter rechts het wandelpad volgen, langs de huizen en het
water aan uw rechterhand. Een pad met een mooie haag langs het water.
Einde van het pad op het trottoir rechtsaf.
Iets verder de straat ‘’Wulpdonk’’ oversteken.
U nadert nu de drukke straat ‘’Bundersweg’’, deze oversteken en kijk hier goed
uit voor het verkeer.
Loop verder op het voetpad de straat ‘’Distellaar ‘’ in.
Rechts is hier een mooie waterpartij met een grote treurwilg op het gazon,
meestal zijn hier witte ganzen aan het grazen.
Loop verder met de bocht van de rijweg mee naar links, dus het trottoir af.
Ga dan 50 meter verder rechts het woonerf ‘’Mirtelaar’’ op.
Het woonerf links blijven volgen tot aan de volgende waterpartij.
Hier het pad rechts nemen voor het water, iets omlaag weer doorlopen en links
aanhouden om aan het water te blijven. Hier kunt u weer genieten van het
uitzicht over het water.
Het pad vervolgen, het loopt hier aardig omlaag.
Bij de straat ‘Melisselaar’’ steekt u over, houd het trottoir rechtsaf aan.
Aan uw linkerhand bevindt zich de school ‘’De Uilenbrink’’ aan het water en
loopt u in de straat ’’Ypelaar’’, met de bocht mee naar links.
Hier na 80 meter links de straat ‘’Klaverlaar’’ in.
Meteen na 60 meter links de straat ‘’Krentelaar’’ inlopen.
De straat geeft hierna een T-splitsing, hier rechtsaf gaan.
Deze straat met zijn bochten blijven volgen.
Einde van deze straat de weg oversteken, u loopt nu op het pad ‘’Dennelaar’’
(bordje 27/35) met alweer een mooie waterpartij aan uw linkerzijde.
U nadert nu een mooie oude witte ophaalbrug. Loop hier overheen en geniet
even links en rechts van de mooie waterpartij.
Vanaf de brug geheel rechtdoor lopen met links de school ‘’Fioretti’’ en rechts de
school “De Leijgraaf’’. Vele leerlingen uit de regio komen voor onderwijs naar
Veghel.
Loop nu tot aan de drukke weg ‘’Bundersweg’’. Opletten met oversteken.
Na het oversteken loopt u net voorbij het water links de straat ”Marterweide’’
in, verder lopen nu met water aan uw linkerhand en rechts huizen.
Deze wandeling blijven vervolgen, u passeert een speelplaatsje aan uw
rechterhand. Nog even doorlopen tot aan het einde van deze straat.
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Hier links gaan, oversteken en verder lopen aan de overkant op het trottoir.
Bij de T-splitsing nu rechts de straat ‘’Beverweide’’ in.
Aangekomen bij het park, doorlopen het voetpad op en meteen rechts het pad
aanhouden.
Na 50 meter gaat u linksaf langs het water verder het park in. Het water is nu aan
uw rechterhand, dus niet doorlopen naar de brug. Hier kunt u genieten van het park.
Hier gaat de route 2 zich splitsen. Deze wordt verderop beschreven.
Route 1 gaat hier door met punt 36.
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Langs het water blijven lopen.
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Ga einde pad van het park nu linksaf en loop op het trottoir van de straat “Lookveld”.
Aan uw linkerzijde staat de basisschool ‘’ ’t Heibosch’’.
Volg na de school nu het tweede pad, een voetpad, linksaf het park weer in.
Bocht volgen naar rechts en pad vervolgen langs het water.
Einde van het pad door het park nu links het trottoir aanhouden.
Iets verder op rechts de weg oversteken om op het voetpad van de straat
‘’De Langedonk’’ te komen. Ook hier weer goed opletten met oversteken.
U loopt nu in de straat ‘’De Langedonk’’ meteen langs het water aan uw
rechterhand.
Blijf rechtdoor lopen tot de kruising met ‘’Snipdonk”, hier dan oversteken en de
wandeling vervolgen. U ziet hier huizen mooi aan het water liggen met grote en
bijzondere bomen.
Bij de volgende kruising met “Gruttodonk” gaat u rechts.
Nu tweede weg links ”Gruttodonk 4/7” in, dus oversteken.
Einde weg/pad gaat u rechtsaf.
Dit slingerende pad blijven volgen.
Einde pad gaat u linksaf, wandeling vervolgen langs het water.
U bent nu weer terug bij de hoofdingang van zorgcentrum “De Watersteeg”.
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Hopelijk hebt u genoten van deze wandeltocht en graag tot ziens.
Maak ook nog eens gebruik van onze tweede wandeltocht.
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Vervolg route 2
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Hier wordt Route 2 vervolgd en beschreven.
Rechts aanhouden, hier richting brug. U kunt hier rusten en genieten van het
parkje en het water met de eenden en de ganzen.
Ga nu links en loop de brug over, pad vervolgen.
Einde pad gaat u rechtsaf en blijf op het trottoir lopen. Deze weg met een bocht
naar links blijven volgen. U gaat hier links op het trottoir lopen.
Rechts van u loopt een brede watersloot en kijkt u ver het landschap in.
Rechtdoor lopen bij de Y-splitsing, dit is “Lepelbladveld”.
Rechtdoor aanhouden en u loopt nu in de straat “Tijmveld”.
Einde van deze straat met de bocht naar links uw wandeling vervolgen. Mooi
uitzicht hier op het dorp Mariaheide.
Nu de tweede straat rechts in, dit is “Saffraanveld”. Deze vervolgen en met de
bocht mee naar links lopen.
Rechts ziet u een brug over het water.
Extra: loop de brug over en na 25 meter links ziet u een heel mooi vennetje
liggen. Dit is bij mooi weer een fijne rustplek.
Loop weer terug de brug over en vervolg uw wandeling waar u liep op “Saffraanveld”.
Einde van deze straat de wandeling links vervolgen.
Eerste weg rechts nu inlopen, ook genaamd “Saffraanveld”.
Verharde pad oplopen.
Einde van dit pad richting verhoging, hier overheen lopen (voorheen een spoorlijn).
Er ligt links een klein vennetje, nu links het verharde pad oplopen.
Het pad links aanhouden. U passeert nu enige bijenflats.
Bij een splitsing het pad rechts aanhouden, u komt aan een doorgaande weg.
Deze weg oversteken en links het trottoir oplopen.
70 meter verderop na het tweede watertje hier nu rechtsaf het pad oplopen.
Loop tussen het dierentuintje en het vijvertje naar achteren +- 100 meter.
(rolstoelers kunnen eventueel hier omheen gaan).
Verharde pad vervolgen en langs het water verder blijven lopen.
Verderop ligt een brug aan uw rechterhand, hier ook rechtdoor blijven lopen.
Het pad door de hoge bomen vervolgen. U blijft langs het water lopen.
Doorlopen, rechtdoor bij fietssluisje (hekwerk) het water aan uw rechterhand.
Linksaf het parkeerterrein op van “De Watersteeg”.
Loop naar voren en ga linksaf, waar u het startpunt, de hoofdingang van
verpleeghuis ”De Watersteeg” vindt.
Binnen kunt u nog iets drinken na een vermoeide maar tot tevredenheid
volbrachte wandeltocht.

Hopelijk heeft u genoten van deze wandeltocht en graag tot ziens.
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