FIETSEN MET BIODIVERSITEIT
IVN Veghel - Hink-Stap-Sprong

Fietsen doe je in Brabant

Fietsroute IVN Veghel - Hink-Stap-Sprong
Lengte van de route is ca. 32 km.
De route kunt u inkorten tot 20 km door bij knooppunt 71 richting knooppunt 72 te fietsen en dan verderop de route bij knooppunt 73 weer op te
pakken.
Vertrek- en eindpunt is Uitpunt op de Markt in Veghel.
De fietsroute is op basis van de knooppunten uit het fietsroutenetwerk.
De linkerkolom vermeldt de knooppunten die gevolgd moeten worden.
Let op, beschrijving in rood cursief wijkt af van de knooppuntenroute.
LA= linksaf, RA= rechtsaf, RD= rechtdoor, ri= richting, knp= knooppunt

Belevingspunten
1 Aa-Broeken
2 Het Duits Lijntje
3 Nachtegaal en roeken
4 De Schil en de Punt
5 Wijboschbroek
6 Loop van de Aa
7 Kasteel Heeswijk
8 Heeswijkse bossen
9 Kilsdonksemolen
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ROUTE circa 32 / 20 km

De fietsroute is op basis van de knooppunten uit de fietsroutenetwerk.
De linkerkolom vermeldt de knooppunten die gevolgd
moeten worden.
Let op, beschrijving in het rood wijkt af van de knooppuntenroute.
RA= rechtsaf, RD= rechtdoor, ri= richting, LA= linksaf, knp= knooppunt

-

Vanuit Uitpunt op de Markt LA over de rivier de Aa.
1e doorgaande weg RA (Beatrixsingel).

82 1e RA, brug over.
82 Direct LA (Dr. Verbeeksingel).
82 Aan einde singel fietspad (links aanhouden)
weer over de Aa (1)
en langs spoorlijntje,
Duits Liintje (2).
81 RD (Gazellepad) ri Schijndel en over de Zuid-Willemsvaart: Nachtegaal en Roeken (3).
81 Gazellepad gaat over in Edisonweg; vlak voor de
tunnel onder de A50 is een klein natuurgebiedje:
de Schil en de Punt (4).
81 RD onder de A50.

Aan het einde van dit pad kunt u:
a - RA provinciale weg (Gouveneursweg) ri Veghel,
waardoor u de route met ongeveer 6 km inkort.
U pakt de route weer op bij knp 73.
b - De provinciale weg (Gouveneursweg) oversteken, LA.
60 RA (Kameren).
-

61 Direct bij begin bos RA, fietspad op;
Heeswijkse bossen (8).
61 Bij kruispunt Kaathovensedijk (verharde weg) oversteken en vervolg fietspad.
61 RA bij volgend bord knp 61;
zandweg wordt verhard (Het Schoor).
-

72 Let op: Als u de route wilt inkorten hier RA.
Over de brug over Zuid-Willemsvaart,
en door naar knp 73.
70 Voor de langere route LA.
70 Na 300 m RA (Baksdijk).

-

-

Aan einde Baksdijk RA (Houterdsedijk).
RD tot de Zuid-Willemsvaart.
LA langs vaart.

Op T-splitsing LA (Muggenhoek).

73 Einde weg RA (Meerstraat).
Weg oversteken, fietspad op, Meerstraat blijven volgen.
-

71 Na ongeveer 5,5 km RA (Akendonk, bordje staat wat
ongelukkig).
71 RD tot u in het Wijboschbroek (5) op verharde weg
naar links kunt, dit wordt een betonnen fietspad.
71 Fietspad eindigt op de Steeg.

1e weg RA (Kameren), handwijzer ri Kersouwe volgen.
Na ca 500 m LA (Kersouwelaan), handwijzer ri Kersouwe
volgen.

-

Op viersprong LA (Abdijstraat).
RD, Abdijstraat wordt Heilarensestraat.
Einde weg RA (Torenstraat).
Vóór de Dintherse kerk weg oversteken, LA richting Veghel.
Als fietser gaat u door de Schoolstraat en Den Dolvert.
Den Dolvert gaat over in Brouwerstraat.
RA bij ANWB-richtingwijzer Retsel (Boterweg).
Einde Boterweg RA (Kilsdonkseweg).
Bij de Kilsdonksemolen (9) LA zandweg (Zwanenburgseweg); als u hier nog even RD fietst dan komt u weer uit bij
de Aa.
Zwanenburgseweg wordt verhard bij landgoed
Zwanenburg (niet te bezoeken),
maar vervolgt verderop weer als onverharde weg; RD.
Op voorrangsweg RA richting Veghel.

82 RD, viaduct over A50 (Middegaal).
38 Zuid Willemsvaart oversteken en RA langs de vaart;
Loop van de Aa (6).
39 Voorbij boerderij LA het fietspad op en vervolgen over
de Aa (bocht naar links en vervolgens naar rechts);
u bent dan bij de Looz Corswarenhoeve.
-

Fietspad kiezen dat naar rechts voert.
In bocht RD naar Kasteel Heeswijk (7).
Houd het kasteel aan de linkerhand.

60 Voorbij kasteel Aalm. Fransiscus L. Sompmanweg.

Voor meer fietsroutes met biodiversiteit zie

www.ivn.nl/brabant

-

Na de spoorwegovergang direct RA het fietspad op
(spoorbaan nu aan uw rechterhand).
RD tot de Aa (ANWB-paal 12760) en daar LA
(de Aa aan uw rechterhand).
Op de T-splitsing RA de brug over.
Direct LA (Beatrixsingel).
Einde singel LA (Hoogstraat).
Na een paar honderd meter bent u bij het beginpunt.

