Ontdek het
Aa-land

ACTIVITEITEN - STREEKPRODUCTEN - HORECA - OVERNACHTINGSADRESSEN

Het riviertje de Aa:
De weg van het water door het Aa-land
Wij ontvangen je graag als een vorst in het Aa-Land. De coöperatie Aa-land
vertegenwoordigt betrokken ondernemers en bezienswaardigheden rondom het
riviertje de Aa. Van Den Bosch tot aan Veghel, van het Groene Woud tot aan
de Maashorst.
De bron van het riviertje de Aa was te vinden in een cluster van zeven kleine vennen
aan de rand van het hoogveengebied van De Peel. Gestuurd door de hoger gelegen
gebieden van de Maashorst en de zandverstuivingen in Rosmalen meandert de Aa op
een vrijwel natuurlijk wijze richting Den Bosch.
Het Aa-dal is voor mensen al heel lang een aantrekkelijk gebied om te wonen.
Vondsten uit de steentijd en de Romeinse tijd zijn bekend. De eerste boeren
vestigden zich 700 na Chr., op de rand van de hoge dekzanden en het beekdal.
Deze nederzettingen zijn uitgegroeid tot de dorpen Schijndel, Den Dungen,
Berlicum, Middelrode, en Heeswijk-Dinther.
Nu vind je in het stroomgebied van het riviertje de Aa leuke recreatieve plekjes
in het groen om te vertoeven. Terwijl je het Aa-Land verkent, kun je genieten
van diverse activiteiten, streekproducten en een gevarieerd aanbod aan
horeca. Ook voor je overnachtingsadres zijn in het Aa-Land
verrassende mogelijkheden.

Welcome to the Aa country
The Aa-land ... Welcome to the land around the river Aa! As entrepreneurs from
Aa-land we receive our visitors as a king. We offer a wide variety of options

Willkommen im Aa-Land
Im Aa-Land ... dem Land um den Fluss Aa ...werden Sie empfangen wie ein
König. Wir bieten Ihnen vielseitige Aktivitäten für Jung und Alt.
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Kamperen bij het
druiven labyrint
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Wandelen met Alpaca’s

Er lopen zo’n 50 alpaca’s rond bij Alpacafarm Vorstenbosch, met 20 veulens
op komst. Ieder weekend is de farm geopend voor bezoekers. Kijk vrij rond
bij de alpaca’s in de stal en/ of de weides. Met een bekertje voer kun je de
alpaca’s uit je hand laten eten. Je leert meer door de informatiebordjes die
er hangen.

Op de Kampeer en Wijnboerderij Winery & Herbs kun je lekker kamperen
rondom de kruiden en wijnranken. Zien, ruiken, proeven en ervaren. Van
onze druiven maken wij smaakvolle Brabantse wijnen en we laten zien hoe
planten groeien, bloeien en vooral ook smaken.

Geniet daarna van een heerlijk kopje koffie of een overheerlijke lunch. Op
reservering is een gezellige high tea ook mogelijk. De kinderen kunnen zich
ondertussen vermaken in de speeltuin en met de Alpaca Chilli Speurtocht.
Tijdens deze speurtocht dienen ze de codes te kraken om alle kisten met
opdrachten te kunnen openen. Deze speurtocht is ook erg leuk voor
kinderfeestjes. Wil je meer? Dan kun je één van onze activiteiten boeken,
zoals een alpacawandeling door de bossen of een alpaca meet & greet.

Maak een rustgevende wandeling door het druivenlabyrint en loop
door naar onze kruidentuin. Beleef en geniet van onze planten tijdens
rondleidingen, labyrint wandeling, workshops, proeverijen, familie uitjes
en kamperen.
Loop je eigen levenspad in het labyrint
Heerlijke wijnen, rondleidingen, workshops en
familie uitjes

Kinderfeestjes
Vergaderlocatie
Vakantiewoning

Kampeer en wijnboerderij Winery & Herbs
Boxtelseweg 23, 5481 VE Schijndel
+31(0) 642718829 / info@wineryandherbs.nl / www.wineryandherbs.nl

Alpacashop
Glamping

Leeghandseweg 10a, 5476 VD Vorstenbosch
085-2006111 / info@alpacavorstenbosch.nl / www.alpacavorstenbosch.nl

In het weekend kun
je zonder afspraak
langskomen om de dieren
en de Alpaca-shop te
bezoeken.

Wij nodigen je graag uit om
een kijkje te komen nemen in
onze tuin en streekwinkel.
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See, smell, taste and experience. That’s what it’s all about at
our camping and wine farm.

Sehen, riechen, schmecken und erleben. Darum geht es auf
unserem Camping- und Weinbauernhof.

Alpacafarm Vorstenbosch is the alpaca visitor center of the
Netherlands. Drop by for a visit to the alpacas and have a
drink in the alpaca bar.

Alpacafarm Vorstenbosch ist “das” Alpaka-Besucherzentrum
der Niederlande. Besuchen Sie die Alpakas und bestellen Sie
ein Getränk in der Alpaka-Bar.

5

Fietstocht (50 k
m

Van Olie naar )
Wijn

Van speelfontein tot
natuurspeeltuin allemaal
langs de Aa!

Veghel aan de Aa

Als je er even helemaal tussenuit wilt.
Als je vanaf de Aa-broeken de Aa volgt naar het zuiden, brengt deze je in hartje Veghel, één van de
kernen van Meierijstad. Veghel is van oudsher ontstaan op de plek waar de Hoofdstraat de Aa kruist.
Een bijzondere beleving: daar waar de Aa
veelal meandert in het buitengebied, kom je
de Aa in Veghel midden in het centrum langs
het Julianapark en de Markt tegen. Wanneer
je geniet op het terras, dat ligt tussen de
bibliotheek en de Aa, kun je het water voelen,
ruiken én daadwerkelijk ervaren. Stap aan
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boord van de fluisterboot. Laat je meevoeren
over de Aa, langs de groene Aa-Broeken. De
schipper deelt verhalen die in het landschap
verborgen liggen. Bij het historische landgoed
Zwanenburg ga je weer aan wal voor een
heerlijke wandeling.

A special experience: where the Aa mostly meanders in the outside area, you can visit the Aa in Veghel right in the center
on the Markt.

Wijn wordt ni
et altijd gemaa
kt van druiven.
Zo fiets je met
de fietsroute ‘V
an Olie naar W
Schijndel waa
ijn’ naar een w
r je ziet hoe w
ijngaard in
alnoten worde
tal van verrasse
n geplet tot ol
nde plekjes in
ie en kom je la
het Aa-land.
ngs
Al onze fietsro
utes kun je vi
nden op www
Download hier
.aa-land.nl.
de volledige fie
tsroute.

Ein besonderes Erlebnis: Kilometerweit schlängelt sich die Aa durch grüne Landschaft, während sie sich in Veghel mitten im
Zentrum am Markt zeigt.
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Biggetjes kijken en
hemelse ijsjes proeven?
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Genieten van een
heerlijke lunch en meer!

Biggetjes kijken, hemelse ijsjes proeven, maisbak om in te spelen?
Kom naar de ijsboerderij!

Bij Het Venster in Vinkel staan de deuren open voor iedereen die zin heeft
om er even lekker tussen uit te zijn.

We hebben hemelse ijsjes, zelfgemaakte appeltaart met koffie/thee
waarvan je op ons terras kunt genieten. Terwijl de kids zich vermaken met
het speelgoed kun je lekker een boekje lezen. Ook kunnen we voor je
een excursie bij de varkens of bij de ijsbereiding regelen. (Graag van te
voren reserveren.)

Je kunt hier genieten met familie en vrienden van onze lunchkaart,
overheerlijke taarten uit eigen keuken, een uitgebreide bierkaart en nog
veel meer.
Ondertussen kunnen de kinderen zich vermaken in de speel- en dierweide.

IJs excursie
Diverse IJstaarten

Zelf gebakken boerencake
Een heerlijke lunch, of een heuse
Boeren High tea  
Leuke wandel- en fietsroutes

Grootmoeders boerenwinkeltje
Streekproducten

Vinkelsestraat 84, 5383 KM Vinkel
06-83398381 / info@hetvenstervinkel.nl
www.boerderijterrashetvenster.nl

Nieuwekampen 34, 5382 JN Vinkel
073-5325511 / info@opdenieuwekampen.nl / www.opdenieuwekampen.nl

Wat dacht je van een
Boeren High Tea. Leuk
om samen met vrienden
of familie te doen. Wel
even reserveren!

IJs is lekker, maar ons ijs
is hemels
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Do you want a delicious ice cream, an self made piece of
applepie or would you like to make your own ice cream? It
is all possible at our ice cream farm!

Haben Sie Lust auf ein himmlisches Eis, ein hausgemachtes Stück Apfelkuchen oder möchten Sie das Eis selber
machen? Das ist alles bei uns möglich!

Farm terrace ‘Het Venster’: Self baked cake and pastries;
Animal weed; Playground for children; Lunch, farmers high
tea; Brabantse cosiness

Farm Terrasse ‘Het Venster’: Selbst gebackener kuchen,
Tierweide, Spielplatz, High Tea (siehe auch Seite 13) Kurz:
Brabantse Gezelligheid
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Zelf je vis vangen voor
op de Barbecue!
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Kruiden beleven is ruiken,
voelen en zien

Rianne vertelt je in geuren en kleuren over haar kruiden- en
groenteplanten. Elk soort heeft wel een bijzonder verhaal.

Vijf prachtige vijvers aan de rand van het dorp Vinkel.
Je kunt bij ons vissen op forel, zalmforel en karper.
Karpers zijn mooie vissen om te vangen en meteen weer terug in het
water te zetten, er zijn vissen tot wel 10 kg.

Verhalen over de herkomst en het gebruik geeft je de inspiratie om er zelf
mee te experimenteren. Wist je dat er heel veel eetbare bloemen zijn? Dat
een courgette niet perse groen hoeft te zijn? Ik vertel je graag hoe je dit
allemaal zelf kunt planten en laten groeien. Jouw eigen mini moestuintje of
kruidenhoekje wordt dan een ware beleving.

De forellen zijn mooie krachtige vissen waar je al met een paar mensen
een leuke wedstrijd van kan maken. Niets is lekkerder dan aan het einde
van de dag een gevangen Forelletje zelf op de BBQ te leggen of mee naar
huis te nemen.
In onze winkel zijn hengelsport artikelen te koop en te huur. Als je van
vissen houdt, is dit een geweldig avontuur! Ook vanaf ons terras kun je
meegenieten met hengelaars die een visje vangen.

Speciale bloemenmengsels voor meer
vlinders, bijen, lieveheersbeestjes en
vogels in jouw tuin
Veel verse moestuinplantjes

Vissen op forel, zalmforel en karper
Eigen vis op de barbeque
Eigen rokerij
Hengelsportartikelen te huur
Terras & kinderfeestjes

Van Rijckevorselweg 23a, 5382 JJ Vinkel
06-15641110 / info@moesentuin.nl / www.moesentuin.nl

Wist je dat er heel veel
eetbare bloemen zijn?
Dat een courgette niet
perse groen hoeft te
zijn?

Brugstraat 73c, 5382 JC Vinkel
073-5324258 / 06-29291255 / info@slothoevevijver.nl / www.slothoevevijver.nl

Vijf prachtige visvijvers!
Geniet ook vanaf ons terras
mee met de hengelaars.
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The Slothoeve Vijver is a full-fledged complex on fishing. Five
beautiful fish ponds on the edge of the village of Vinkel. You
can fish for trout, salmon trout and carp.

Am Rande des Dorfes Vinkel befindet sich `Slothoeve Vijver`:
fünf schöne Fischteiche, wo man karpfen, forellen und lachsforellen fischen kann.

Moes&Tuin is the place for your vegetable plants, delicious
herbs, seeds for vegetables and flowers, seedling and flowers
plants.

Moes&Tuin ist die richtige Adresse für Kräuter- und
Gartenliebhaber. Rianne erzählt über die Herkunft und den
Nutzen ihrer Samen und Pflanzen.
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Fietstocht (45 km)

Neem ook eens een
kijkje op de prachtige
Nulandse heide.

Van Big naar Vis

Van Aa-dal tot heide

Als je van het gebaande pad wilt gaan
In de ommelanden van Den Bosch stroomt de Rosmalense Aa. Met een vistrap worden de
dynamische beekdalgronden verbonden met de Maasuiterwaarden. Kom ze ontdekken!
Wie de slingerende beek volgt, zal verrast
worden door een veelvoud aan flora en fauna.
Moeras, ruigten, open water en bloemrijke
graslanden, langs de Rosmalense Aa stap je
van het ene in het andere landschap. Ook spot
je tal van dieren. Van vlinder tot amfibie, je
ontdekt ze hier.
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Breng je een bezoek aan de Rosmalense Aa?
Vergeet dan ook zeker niet om De Hooge Heide
in te trekken. In dit gebied tussen Rosmalen,
Nuland en Berlicum ervaar je de vrijheid op de
weiden, verdwaal je in de bossen en volg je de
sporen in het stuifzand. Kom, en geniet in de
ommelanden van Den Bosch.

In the surrounding areas of Den Bosch the Rosmalense Aa who is the dynamic stream valley grounds connects with the
Maasuiterwaarden.

Waar komt ons eten vandaa
n?
Een kijkje in de biggenstal, een
leuke wandeling op het blote
voetenpad en
genieten van een heerlijke gero
okte vis. De Aa-land locaties
vertellen je het
verhaal van waar ons eten van
daan komt. Je fietst in deze rou
te langs
Aa-landers die allemaal actief
zijn op het gebied van groeien
en bloeien.
Al onze fietsroutes kun je vind
en op www.aa-land.nl.
Download hier de volledige
fietsroute.

In den umliegenden Gebieten von Den Bosch fliesst die Rosmalense Aa. Über eine Fischtreppe wurde eine Verbindung zu den
Ausläufern der Maas geschaffen.
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Molen De Zwaan tekent de
Vinkelse horizon

8

Bourgondisch overnachten
in stijl

Ervaar de grandeur van 1900 met het comfort van nu in Boutique Hotel
De Blauwe Pauw te ’s Hertogenbosch.

Aan de oevers van de grote Wetering staat de Vinkelse Molen. Een prachtig
bouwwerk dat tot stand kwam dankzij de onverzettelijkheid van ruim 150
vrijwilligers.

Deze warme en gastvrije bed & breakfast is gevestigd in een koloniale
stadsvilla uit 1899, met een Jugendstil serre en rijk gedecoreerde plafonds.
Perfect passend bij een verblijf in de meest bourgondische stad van
Nederland en haar rijke historie, monumenten, musea, winkels en vele
cafeetjes en restaurants. Of zoals een eerdere gast het verwoordde:
“Hartelijk ontvangst, goeie bedden, zalige douche, goed ontbijt, in een
prachtig pand.”

De Vinkelse Molen is op 20 september 2020 officieel geopend. De
molenaars doen ondertussen hun werk en in de prachtige ruimte ‘Onder
de Meule’ drink je een kopje koffie of geniet je van een bescheiden lunch,
bij je gebracht door de enthousiaste medewerkers van Wilskracht of één
van de vele vrijwilligers.
De Vinkelse Molen is geopend van dinsdag t/m vrijdag (10.30 – 16.00 uur)
en zondag (10.30- 16.30 uur).

Wandelend de historische binnenstad van
’s-Hertogenbosch ontdekken.
Genieten van de rust in de mooie binnenstadstuin.
Elke ochtend een (h)eerlijk uitgebreid
ontbijt inbegrepen.
Picknicken aan de AA en de Bossche vestingwerken.

Herbouw Vinkelse Molen
Ontmoeten en recreëren
Vrijwilligers
Molenpad 1, 5382 KW Vinkel
073-8220761 / info@vinkelsemolen.nl / www.vinkelsemolen.nl

Boutique Hotel-B&B De Blauwe Pauw
Hinthamereinde 13, 5211 PL ’s-Hertogenbosch
+31-73-2050023 / info@hoteldeblauwepauw.nl / www.hoteldeblauwepauw.nl

Zes ruime kamers met
alle een eigen sfeer
en karakter en een
prachtige stadstuin.

De Vinkelse molen is tot
stand gekomen dankzij ruim
150 vrijwilligers!
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De Vinkelse Windmill De Zwaan. A ‘replica’ of old Vinkel mill
that was exported in 1964 and still runs in Holland Michigan
(America).

De Vinkelse Windmühle De Zwaan. Eine Replik der alten
Vinkelse Mühle, die 1964 exportiert wurde und bis heute in
Holland Michigan (Amerika) läuft.

Experience the grandeur of the 1900s in today’s comfort
in De Blauwe Pauw (Blue Peacock) Boutique Hotel in ’s
Hertogenbosch.

Erleben Sie die Eleganz der Belle Époque in Verbindung mit
modernem Komfort im Boutique Hotel De Blauwe Pauw in ’s
Hertogenbosch.
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Trek je schoenen uit en
ga op avontuur!

Welkom bij onze boerderijwinkel en blote voeten pad!
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Beleef de tijd van toen met
Meccano

Speelgoed dat al generaties meegaat. Sterker nog, Meccano is rond 1900
ontworpen, dus al ruim een eeuw oud.

In onze Landwinkel vind je (H)eerlijke en ambachtelijke (streek) producten.
Alles voor jouw dagelijkse en bijzondere boodschappen.
Ook kun je lekker rondstruinen op ons blote voeten pad!

Bij Meccano Expo Rosmalen tref je een zeer unieke verzameling van
uit Meccano onderdelen gebouwde machines. Het unieke hiervan is
dat Lambert van der Veeken alle machines die hij heeft gebouwd ooit
zelf bediende en hij de werking precies kent. Deze draaiende Meccano
machines geven je een beeld van onze voedselkringloop en de daarmee
samenhangende ,,natuurlijke processen”. Met name: bodemleven ,
plantengroei , immuunsysteem en afvalverwerking. Alles wordt je
haarfijn uitgelegd.

Wees welkom!
Landwinkel
Terras
Blotevoetenpad

Rondleidingen
Uitgebreide presentaties
Kinderfeestje

Kruisstraat 58, 5249 PA Rosmalen
073-82211281 / 06-12979726 / info@landwinkelvalenkamp.nl
www.landwinkelvalenkamp.nl

Meccano Expo
Vliertwijksestraat 49, 5244 NH Rosmalen
06-22520244 / www.vanderveekenmeccano.nl

Meccano Expo Rosmalen
brengt je dichter bij de
natuur.

Na je avontuur kun je
lekker bijkomen op ons
terras en voor de kinderen
is er natuurlijk een
speelplek te vinden.
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A trip to cellibrate your birthday, anniversary, family day or
children’s party is the best thing there is. A well-stocked picnic
basket will give you hours of fun!

Rund um unseren Hofladen bieten wir aktive Programme für
einen Geburtstag, ein Jubiläum, eine Familiefeier oder ein
Kinderfest.

At Meccano Expo Rosmalen you will find a very unique
collection of machines built from Meccano parts.

Auf der Meccano Expo Rosmalen finden Sie eine einzigartige
Sammlung von Maschinen aus Meccano-Teilen.
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Eerlijke streekproducten
uit het Aa-land
Aa-land kent echt unieke streekproducten. Eerlijk en met passie gemaakt door onze Aa-landers.

1

Wijnen en kruiden: Direct uit de wijnmakerij worden de lekkerste wijnen gemaakt en met de
kruiderij maken wij allerlei verse producten zoals jams en theeën. Zie pagina 4
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Scharrelvlees: Onze scharrelvarkens en biologische kippen krijgen de ruimte en de tijd om te
groeien, wat de smaak van het vlees ten goede komt. Zie pagina 28

2

Slapen onder Alpacawol: Alpaca wol is waterafstotend, brandwerend en hypoallergeen en
kriebelt niet. De wol volgt jouw lichaamstemperatuur en is daardoor ook ideaal voor in een
dekbed. Zie pagina 5
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Olie en graan: Elke zaterdag wordt het graan tot meel gemalen en wordt er walnotenolie
geslagen. Eerlijk en heerlijk! Zie pagina 29

3

Hemelse IJstaarten: Proef en bewonder onze prachtige ijstaarten in onze boerderijwinkel.
Zie pagina 8
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Van Halm tot muesli: Met biologische granen van hoofdzakelijk Nederlandse bodem worden
de lekkerste graanvlokken, Granola en muesli’s gemaakt. Zie pagina 31

Lekker bij de koffie: Elke dag vers gemaakte appel-,kwark-, tiramisu- of monchoutaarten.
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Imkerij ‘t Polleke: De bijen vliegen vooral in het Aa-land en verzamelen de lekkerste honing.
Zie pagina 34

Vang je eigen vis: Niets is lekkerder dan aan het einde van de dag een gevangen Forelletje zelf
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Brouwerij D’n Draok: Brouwerij D’n Draok is een echte lokale brouwerij met vele soorten
speciaalbier. Tevens zijn ook rondleidingen, proeverijen en workshops in de brouwerij
mogelijk. Zie pagina 40

6

Geurige kruiden: Kruiden beleven, is kruiden ruiken, voelen en zien. Verse moestuin- en
kruidenplantjes. Zie pagina 11
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Alles onder één dak: Hier vind je de meest voorkomende ecologisch geteelde groente en fruit, uit
onze moestuin, eieren van de vrije uitloop kippen en bloemenhoning van onze bijen.
Zie pagina 16

Bij Daan: Kwaliteitsvlees dat komt van ’t Woudse Land. Het vlees wordt op ambachtelijke
wijze in eigen slagerij verwerkt tot heerlijke producten. Ook verkoop van bijproducten.
Zie pagina 41

4
5

14
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Zie pagina 9

op de BBQ te leggen of mee naar huis te nemen. Zie pagina 10

Berne Abdij bieren: De Abdij van Berne heeft een enorm rijke historie die terug gaat naar het jaar
1134. Een compleet assortiment volgens historisch oude recepten gebrouwen. Zie pagina 23

Aa-land has truly unique regional products. Made honestly and with passion by our Aa-landers.

Verrassende arrangementen

Kijk op onze website www.aa-land.nl voor al onze leuke
arrangementen & maak kennis met deze heerlijke
streekproducten!

Aa-Land hat wirklich einzigartige regionale Produkte. Ehrlich und mit Leidenschaft von unseren Aa-Landern hergestellt.
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De Noordkade, een spannende
plaats waar altijd wat
te beleven is

Aan de oude Veghelse binnenhaven stond ooit Europa ’s grootste
mengvoederfabriek van de CHV. Nu verblijft hier een coöperatieve
samenwerking van culturele bedrijven en ondernemers, vrijwilligers en
startups, die doorgaan met mixen en mengen. Niet van mengvoer, maar
van cultuur met food, bedrijfsleven met kunst, ouderen met jongeren,
commercieel met niet-commercieel.

Landelijk overnachten
bij Sjefri en Ria in
Heeswijk- Dinther

Thuis voelen. Daar gaat het ons om. Je kunt bij Herkenhoek heerlijk
genieten van de Brabantse gezelligheid in onze bijzondere en luxe
groepsaccommodatie en appartementen.

Met een sfeervol terras aan het water, de visvijver, de overkapte buitenkachel
en de grote op houtgestookte hottub. Een aanrader voor een geslaagd
weekendje weg of vakantie met je familie, vrienden, sportclub, collega’s.
Onze groepsaccommodatie is geschikt voor 10 tot 24 personen en deze en de
appartementen beschikken ieder over een goed uitgeruste keuken.

De Noordkade is een spannende plek waar altijd iets te beleven valt met
veel verschillende activiteiten en mogelijkheden op het gebied van kunst,
food, cultuur en vrijetijdsbesteding. Dat alles in bijzondere huisvesting. Een
fascinerende industriële erfgoedomgeving, prachtig gelegen aan het water
en nabij het hart van Veghel. Kom het zelf ervaren en beleven. Bezoekers
kunnen gratis parkeren.
Uitgebreide horeca
Theater
Bioscoop

12

Terras aan het water / Visvijver
Overkapte buitenkachel
Grote op houtgestookte hottub voor +/- 16 personen.
2 / 3 en 5 slaapkamer appartement / Groepsaccommodatie
Teambuilding / vergaderlocatie

Exposities
Live muziek
Foodmarkt

Herkenhoek
Hommelsedijk 6a 5473 RG, Heeswijk-Dinter
06-83055853 / info@herkenhoek.nl / www.herkenhoek.nl

De Noordkade
Verlengde Noordkade Veghel 10-14, 5462 EH Veghel
www.noordkade-veghel.nl

Bij Herkenhoek kun
je veelzijdig genieten
van de Brabantse
hartelijkheid.

Kom het zelf ervaren en
beleven. Bezoekers kunnen
gratis parkeren!
20

Europe’s largest CHV compound feed factory once stood at
the old Veghel inland port. Now a cultural hotspot cultural
companies and entrepreneurs, volunteers and startups.

Am alten Binnenhafen Veghel stand einst Europas größte
CHV-Mischfutterfabrik. Heute ein kultureller Hotspot für
Kulturunternehmen und Unternehmer, Freiwillige und Startups.

You are very welcome in accommodation Herkenhoek.
Here you can sleep with 2 till 24 people and enjoy a rural
environment.

Sie sind herzlich willkommen in der Unterkunft Herkenhoek.
Hier können Sie mit 2 bis 24 Personen übernachten und sich in
ländlicher Umgebung vergnügen.
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Kom met ons mee de
natuur in!

14

Vier het leven... met ons
authentiek abdijbier!

Wij geloven dat elk bier een verhaal moet delen en elk verhaal moet een
biertje delen. Als het gaat om Berne Abdijbier: ons bier is ons verhaal, en
ons proeflokaal is het podium. Wij serveren 5 bieren, ook op ons terras.

Loop vooraan bij wandelingen onder leiding van een ervaren gids die je
vertelt over natuur en cultuur.
Neem deel aan een van onze werkgroepen wanneer je een leerzame en
gezellige vrijetijdsbesteding zoekt. Ontvang vier keer per jaar het tijdschrift
‘Mens en Natuur’, en twee maal per jaar ons eigen magazine Bladgroen.
Daarnaast krijg je de nieuwsbrief van de landelijke IVN én van IVN
Bernheze met wetenswaardigheden uit de natuur.
Ben als eerste op de hoogte van interessante cursussen, activiteiten en
lezingen, en krijg toegang tot e-learning met tal van onderwerpen.
Kortom: word lid van IVN Bernheze.

Ons bier is het enige Norbertijnen bier van de oudste nog bestaande abdij
in Nederland, Abdij van Berne anno 1134. Onze gidsen zijn gepassioneerd
en speciaal getraind om je informatie te geven over ons bier, de abdij en
haar historie. Uiteraard is proeven van ons heerlijke bier een onderdeel van
de rondleiding! Natuurlijk hebben we ook koffies, soep, tosti en appeltaart.
Unieke rondleiding door de abdij en over het abdijbier
Proeflokaal
Abdijwinkel
3x daags diensten in de abdijkerk, wees welkom!

IVN: in voor natuur
Doe mee met een van onze werkgroepen
Presentatie in ’t Knekelhuisje,
naast de kerk van Dinther
Vind ons op Social Media
Ontdek de natuur in je eigen omgeving

Abdijstraat 51, 5473 AD Heeswijk-Dinther
info@berneabdijbier.nl / www.berneabdijbier.nl

IVN Bernheze
Ant. Derkinderenstraat 12, 5473 BC Heeswijk-Dinther
06-22121753 / secretariaat@ivn-bernheze.nl / www.IVN.nl/afdeling/bernheze

Een bierrondleiding,
die dagelijks om 14.00
uur vertrekt, kun je
aanvragen op onze
website.

Word jij ook lid van
IVN Bernheze?
Join us for a walk in our local nature!
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Komm mit auf einen Naturspaziergang!

The Abbey of Berne at Heeswijk-Dinther has a rich history
that even goes back to the year 1134. The Abbey is the oldest
existing monastic order of Netherlands.

Die Abtei von Berne zu Heeswijk-Dinther hat eine
abwechslungsreiche Geschichte. Das Kloster beherbergt den
älteste bestehende Abtei der Niederlande.
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Terug naar de toekomst
in de Museumboerderij

16

Onthaasten in Holland
Hotel de Leygraaf

Dit rijks erkende museum ligt in het groene, bosrijke Heeswijk-Dintherse
buitengebied. Van binnen ingericht, zoals dat ruim 100 jaar geleden
gebruikelijk was in de Brabantse Meierij.

In het Aa-land is veel te beleven, zoveel dat één dag niet voldoende is. Een
overnachting kan je heerlijk tot rust brengen. Hotel Restaurant De Leygraaf
en B&B-dependance Raadhuis Dinther leggen je graag in de watten.

Je wordt gastvrij ontvangen in onze intieme ontvangstruimte waar je ook
wat kunt drinken. Een film brengt je terug naar 1900, leven op de arme
Brabantse zandgronden. Na afloop ga je, samen met een gids of via een
audiotour, de verrassende boerderij verkennen. Je zult je verbazen over het
harde bestaan, maar ook over de vindingrijkheid en de saamhorigheid van
de mensen toen. Speciale wensen? Vraag ons ernaar!

De Leygraaf is een klein zelfstandig hotel met 8 standaard kamers en eigen
badkamers en 3 luxe kamers, zelfs eentje met sauna op de kamer. Houd je
van “super de luxe” kijk dan naar de suites van Raadhuis Dinther met een
supergroot bed en grote zeer luxe badkamer. Raadhuis Dinther is gelegen
in het dorpscentrum van Dinther, De Leygraaf net buiten het dorp in het
natuurgebied bij de bossen. Heeswijk-Dinther ligt midden in het Aa-land en
vanaf De Leygraaf is fietsen door Aa-land een fantastische keuze. Ook zijn
er 4 camperplaatsen, een feestzaal en een Kookstudio met kookwokshops.

Volledig toegankelijk voor
mensen met een beperking

Lunch & Diner, ook op terras
Feesten & Vergaderen
Overnachten
Speciale arrangementen voor groepen

Meerstraat 28, 5473 VX Heeswijk-Dinther
0413-291172 / info@museumboerderij.nl / www.museumboerderij.nl

Meerstraat 45a, 5473 VX Heeswijk-Dinther
0413-293016 / www.leygraaf.nl / www.RaadhuisDinther.nl

Hotel Restaurant
De Leygraaf en
dependance Raadhuis
Dinther leggen je graag
in de watten.

Buiten, in de historische
groenten hof, zie je een keur
aan historische planten.
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If you want to experience how life was lived in 1900, you will
have to visit our “Meierijsche Museumboerderij”, situated in
Heeswijk-Dinther.

Besuchen Sie unser Bauernmuseum “Meierijsche
Museumboerderij”, in Heeswijk-Dinther. Das Museum erklärt
das Leben der Bauern um 1900.

The Aa country offers a variety of local products. Together
with the chef from Hotel de Leygraaf you can make the most
delicious dishes with these products.

Das Aa-Land bietet eine Vielzahl lokaler Produkte. Zusammen
mit dem Küchenchef vom Hotel “De Leygraaf” können Sie
hiermit die leckersten Gerichte zubereiten.

25

BRABANTSE
JUWEELTJES

Ontdek
bijzondere
Brabantse
Juweeltjes
Er valt nog veel te ontdekken in Brabant. Geheimen, prijsgegeven
door Brabanders of vergeten plekjes die weer zijn gaan
schitteren door de blik van bezoekers. Voor een dagje weg
of vakantie biedt de streek tussen ‘s-Hertogenbosch
en Nijmegen tal van prachtige mogelijkheden:
leuke, mooie, historische, natuurlijke, actieve,
recreatieve, culturele en bijzondere
Brabantse Juweeltjes.

Begin je reis op brabantsejuweeltjes.nl

26

BRABANTSE
JUWEELTJES

samen ontdekken
tussen Den Bosch en Nijmegen
27

17

Smaakbeleving aan de Aa

Op onze kleinschalige boerderij kunt u genieten van het historische
landschap zoals het er vroeger uit zag.

18

Er-Vaar De Kilsdonkse
Molen

Midden in het Aadal ligt een unieke combinatie van een watervluchtkorenmolen en een watergedreven oliemolen die nergens anders in Europa
is te vinden.

Onze Biologische kippen, scharrelvarkens, kempisch heideschapen en de
Blonde Aquitaine koeien krijgen de ruimte en tijd om te groeien. Al het
vlees wordt verwerkt in onze eigen boerderijslagerij en natuurlijk verkocht
in het streekwinkeltje.
In de zomer kunt u zelf bloemen plukken in onze bloemenpluktuin of op
het terras genieten van een kopje koffie of thee.
We zien u graag bij ons “Op het erf”.

Door de inzet van de molenaars is de molen elke zaterdag in bedrijf. Het
graan wordt gemalen en de walnoten worden tot olie geslagen en zijn er
gidsen aanwezig voor een rondleiding.
Het naastgelegen Bezoekerscentrum is een uitstekend rustpunt waar je
kunt genieten van een drankje, een lunch of een borrel. Van hieruit kun je
een wandel- of fietstocht maken en in de fluisterboot stappen .
De fluisterboot ‘De Watervlucht’ vaart over de Aa naar Kasteel Heeswijk en
terug. Tijdens de tocht neemt de gids je mee terug in de tijd en worden er
veel wetenswaardigheden vertelt.

Boerderijslagerij
Scharrelvarkens, biologische kippen en schapen
Zelf bloemen plukken
Geniet van al wat lekker en gezond is

Bezoekerscentrum met Horeca
Rondleiding in de molen
Vaartocht met de Fluisterboot (reserveren)
Winkeltje met o.a. walnotenolie, meelproducten
en souvenirs

Aa-brugstraat 4a, 5473 GG Heeswijk-Dinther
0413-293852 / 06-18087743 / info@opheterf.net / www.opheterf.net

Kilsdonkseweg 4-6, 5473 KK Heeswijk-Dinther
06-45762839 / boekingen@kilsdonksemolen.nl / www.kilsdonksemolen.nl

Op zoek naar avontuur?
Verken de rivier de Aa
met een kano!

Kom eens kijken in
onze streekwinkel voor
(H)eerlijk vlees!
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Meat sale and flower picking garden. Enjoy from our meat
and pick flowers in our garden at the AA-dal.

Ein kleiner Bauernhof “wie früher”. Im Sommer können Sie
selbst Blumen pflücken oder Obst und Gemüse ernten.

Mills with a combined drive, so called water-and windmill
are no longer available in the Netherlands ( except at the
Kilsdonkse) and are also extremely rare.

Mühlen mit kombiniertem Antrieb, sogenannte WasserWindmühlen, sind in den Niederlanden sehr selten. In Kilsdonk
finden Sie eine.

29
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Ontdek je blote voeten in
de Dier & Tuin weide!

20

Meesters van De Halm: ‘het
lekkerste van dichtbij”

De Halm in Heeswijk-Dinther is Nederlands enige biologische havermout,
muesli en granolafabriek.

50.000m² weidegebied met alle denkbare gratis te bezoeken boerderijdieren,
een gratis wandelslingerpad én een betaald Blotevoetenpad (reserveren
verplicht).

Ze zijn de grondleggers van het verwerken van biologische granen in
Nederland. Al meer dan veertig jaar verwerken ze graan van korrel tot een
verantwoord eindproduct. Dit doen ze traditiegetrouw volgens een uniek,
authentiek productieproces waarin smaak en kwaliteit naast transparantie
en duurzaamheid centraal staan.

Voetenprikkelend wandel je op het Blotevoetenpad door modder, rul zand,
graspaden, steltenpad, water, boomstammen, beton, kiezels, schommelbrug,
keien, houtschors, kunstgras, om tenslotte in een heerlijk bad je voeten te
ontspannen en te wassen.
Spelend in de natuur ga je over een wandelslingerpad samen met je kinderen
kennismaken met de vele aanwezige dieren en leerzame tuintjes.

De heerlijkste ontbijtgranen
Authentieke graanpletterij

Gratis toegang
Blotevoetenpad (betaald)
Wandelgebied
Natuureducatie
Kinderboerderij

Heerlijke recepten
Krokante muesli’s

De Morgenstond 11b 5473 HE Heeswijk Dinther
0413-293090 / www.meestersvandehalm.nl
Bekijk hier het recept voor de heerlijke
pinda-chocoladerepen!

Meerstraat 45, 5473 VX Heeswijk-Dinther
06-53221249 / info@dierentuinweide.nl / ww.dierentuinweide.nl

Bovenstaande
overheerlijke
pinda-chocoladerepen
maak je gemakkelijk
thuis!

Geiten eten alles wat
los en vast zit. Zij zijn
een beetje ondeugend
maar vooral heel erg lief.
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Feet stimulating walk over 1.5 kilometers through mud, loose
sand and grass paths to finally relax and wash your feet in a
lovely bath.

Auf einem Weg von 1,5 Kilometer durch Schlamm, lockeren
Sand und über Graswege stimulieren Sie Ihre Füße, um sie
schließlich in einem Fußad zu entspannen.

Meesters van De Halm (Organic cereal flakery) was
established in 1977 with the aim of processing organic grains
mainly grown on Dutch soil. Delicious recipes!

“Meesters van De Halm” wurde im 1977 mit dem Ziel
gegründet, hauptsächlich auf niederländischem Boden
angebautes organisches Getreide zu verarbeiten.
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Meerdaags genieten in
het Aa-land
Terwijl je het Aa-Land verkent per fiets, te voet of in de auto, kun je genieten van diverse
streekproducten. Je kunt wilde bloemen of fruit plukken, boerderijdieren bekijken, iets drinken op een
Boerderijterras of een echt ambachtelijk boeren-ijsje eten. Het kan allemaal in Aa-Land.

C
Boutique Hotel - B&B
De Blauwe Pauw

Voor een langer verblijf in het Aa-land kun je terecht bij één van de mooiste B&B’s,
groepsaccommodaties, appartementen, campings, camperplaatsen of hotels.

Hinthamereinde 13
5211 PL ‘s-Hertogenbosch
073 205 0023
info@hoteldeblauwepauw.nl
www.hoteldeblauwepauw.nl
Zie ook pagina 15

A

D
Groepsaccommodatie appartementen Herkenhoek

B&B Raadhuis Dinther

Raadhuisplein 9,
5473 GC Heeswijk-Dinther

Hommelsedijk 6a
5473 RG Heeswijk-Dinther

0413 29 30 16
info@leygraaf.nl
www.leygraaf.nl
www.raadhuisdinther.nl

06 83 05 58 53
info@herkenhoek.nl
www.herkenhoek.nl
Zie ook pagina 21

B

Zie ook pagina 25

E
B&B De Kippenburgh

Camping Winery and Herbs

Braakven 1
5258 AG Berlicum

Boxtelseweg 23
5481 VE Schijndel

06 23 99 30 34
info@bedandbreakfastberlicum.nl
www.bedandbreakfastberlicum.nl

06 42 71 88 29
info@wineryandherbs.nl
www.wineryandherbs.nl
Zie ook pagina 4
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Laat je verwonderen door
de wereld van de bij!

Bij Imkerij ‘t Polleke wordt je hartelijk ontvangen door imker Peter die met
ruime ervaring je enthousiast alles vertelt over bijen, hommels en wespen.
Rondzoemende bijen en wespen eng? Geen probleem, na alles wat de
imker te vertellen heeft zul je de bij met liefde omarmen. De imker vertelt
tijdens een excursie de verschillen tussen de bijen, wespen en hommels, hij
laat zichzelf steken om te laten zien hoe je op de beste manier een angel
kunt verwijderen. Daarnaast zal hij op een leuke manier meer vertellen
over o.a. honing, de houdbaarheid en bijenproducten. Kortom, leuk en
leerzaam voor alle leeftijden!
Daarnaast kun je bij ons de bijen achter glas bekijken of op veilige afstand
van de bijenhal.
Diverse honing en bijenproducten
Excursies alleen op afspraak
Dé imker met de bijenbaard
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Buitengewoon theater
beleven bij De Kersouwe

Natuurtheater de Kersouwe is één van de grootste en openluchttheaters
van Nederland en ligt verscholen in de bossen van Heeswijk-Dinther.
Geliefd bij publiek en artiesten.

Al meer dan 75 jaar vind je hier optredens in de open lucht. Met
eigen theaterproducties, cabaretiers en artiesten, bands, concerten,
familievoorstellingen en festivals. Betreed je eenmaal de poorten van
deze magische theaterplek, dan ben je verkocht. De sfeer in het bos, de
liveoptredens, de oer Brabantse gezelligheid, de afterparty’s, de vogels
die meefluiten. Alles maakt dat je een avond of middag hier niet snel
vergeet! Bijzonder is ook, dat het theater op professionele wijze wordt
geëxploiteerd door ruim 300 vrijwilligers, met een eigen bestuur en tal van
commissies en werkgroepen.

Korfvlechter
Honingverkoop
aan huis

Imkerij ‘t Polleke - Peter van der Pol
Jan van den Boomstraat 7, 5473 VZ Heeswijk Dinther
0413-229384 / 06-45601696 / info@imkerijtpolleke.nl / wwww.imkerijtpolleke.nl

www.kersouwe.nl
www.facebook.com/kersouwe
www.instagram.com/kersouwe

Ervaar de charme van een natuurtheater
in de Heeswijkse bossen
Theateroptredens voor een breed publiek
Concerten, cabaret, jeugd en festivals
Eigen theaterproducties
Periode half mei t/m half september
Kaartverkoop via website en dagkassa

Sinds jaar en dag
geliefd bij publiek en
artiesten

(indien niet uitverkocht)

Je kunt bij ons de bijen ook
achter glas en op veilige
afstand bekijken!
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Be amazed by the world of the bee!

Lassen Sie sich von der Welt der Biene überraschen!

Enjoy the magic of De Kersouwe; an open air theatre in the
middle of the forest

Wilkommen in De Kersouwe; ein Naturtheater mitten im Wald

35
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Je kunt niet genoeg
inspiratie krijgen

24

Zeker als je een keer in dit Inspiratiemuseum bent geweest! Het
Inspiratiemuseum hangt vol met lijfspreuken.
Een lijfspreuk geeft richting aan je leven en brengt je verder. Casper Hoenderdos
vertelt je alle verhalen die er in het Inspiratiemuseum te zien zijn.
Het Aa-land zit vol mooie verhalen. Met een verhalenwandeling door het Aadal kom je meer te weten over de geschiedenis, die een landelijk impact heeft
gehad die nog steeds zichtbaar. Doe mee en luister!
Verhalenwandelingen
Museumbezoek
Het Inspiratiemuseum komt ook op locatie
Altijd open op afspraak

Laat je lekker in de watten
leggen

Laat je in de watten leggen in ons sfeervolle koffie- & theehuis aan het
water, op de grens van Middelrode en Berlicum. Met zo’n 30 soorten losse
thee, genoeg keuze aan diverse koffies en een vitrine vol verse lekkernijen
maken wij graag je dag! Alles wordt met liefde en zo veel mogelijk lokaal
bereid.
Koekkoek is een ideaal vertrek- en of eindpunt voor een stevige wandeling
of ontspannend fietstochtje. Strijk neer op ons fijne terras of zoek een
plekje in onze huiskamer. Neus tenslotte nog even rond in onze winkel vol
geluksmomentjes!
We hopen je gauw te zien!
Koffie- & Theehuis
Kadoshop met o.a. losse thee en koffiebonen
Speelweide met fruitboomgaard en klimboom
voor de kinderen.
Gelegen aan een karper kweekvijver

Zandkant 7b, 5473 TA Heeswijk

info@inspiratiemuseum.nl / www.inspiratiemuseum.nl

Koffie- & Theehuis Koekkoek
Achterweg 19a (ook ingang aan de Milrooijseweg) 5258 LX Berlicum
073-8886603 / @bijkoekkoek / www.bijkoekkoek.nl

Neus ook even rond
in onze winkel vol
geluksmomentjes!

Alleen open op afspraak,
mail naar
info@inspiratiemuseum.nl
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You cannot get enough inspiration. Certainly if you have been
to this Inspiration Museum. Always open by appointment.

Man kann nicht genug Inspiration bekommen. Auf jeden Fall,
wenn Sie jemals in diesem Inspirationsmuseum waren. Immer
nach Vereinbarung geöffnet.

Come over and have a great time at our coffee- and teabar
‘Koekkoek’. We serve a great variety of teas, coffees and fresh
treats, with a smile. Or have a look in our shop!

Komm vorbei und hab eine tolle Zeit in unserer Kaffee- und
Teebar “Koekkoek”. Wir servieren eine große Auswahl an Tees,
Kaffee und frischen Leckereien mit einem Lächeln.
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Hoor de stilte, proef de
rust, voel de historie en
beleef het groen.

Fietstocht (30 k
m

Van Zaad naa
r

)

Graan

Sint-Michielgestel

Gezond genieten
Hoor de stilte, proef de rust, voel de historie, beleef het groen. Dat alles op steenworp afstand van
’s-Hertogenbosch en Meierijstad. Gelegen aan de Zuiderwaterlinie. Ga offline en kom eens
echt genieten.
Landhuizen & Kastelen, Hertogboeren &
Golfen, Wandelen & Fietsen, Bootjes &
Borrelen, Brabantse Dorpjes & Vergezichten.
De zondag zoals de zondag bedoeld is. En in de
gemeente Sint-Michielsgestel ook te ervaren
van maandag t/m zaterdag!
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Bezoek het Aa-dal rondom Berlicum
Behalve in het Aa-dal is er nog meer te beleven.
Bezoek www.bezoekhetgroenewoud.nl/
ontdek-de-omgeving/sint-michielsgestel

Diligent rest. Brabantse Villages & Views. And the Sunday like the Sunday is intended.

Langs de historie van
molens en boerderijen
.
Meander mee door he
t rivierengebied van
de Aa en de Leygraaf.
Met deze route fiets
je langs 14 Aa-landers
die allemaal hun eigen
verhaal hebben te ver
tellen.

Al onze fietsroutes
kun je vinden op ww
w.aa-land.nl.
Download hier de
volledige fietsrou
te.

Höre die Stille, erfahre die Ruhe, fühle die Vergangenheit und erlebe die Natur. Das alles nur einen Steinwurf entfernt von
`s-Hertogenbosch oder Sint-Michielsgestel.
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Ontdek alles over speciaalbier
in onze ambachtelijke
brouwerij!

Brouwerij D’n Draok is een van de best verkochte lokale speciaalbiermerken
van ‘s-Hertogenbosch en omstreken en is daarom inmiddels uitgebreid met
een grotere locatie in Berlicum.
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Passie voor het boerderij leven,
de dieren en kwaliteitsvlees.

Kom kijken hoe onze dieren leven op de boerderij en maak een wandeling
door onze belevenis tuin!
Spot onze koeien, varkens en kippen en nog allerlei andere leuke dieren
zoals stokstaartjes en papegaaien! Bij Daan is gevestigd op ’t Woudse Land,
aan het kanaal bij de Mirroise Brug. Op onze locatie is van alles te zien en
te beleven voor jong en oud…
Naast onze boerderij en belevenis tuin is er ook een sfeervolle slagerij
winkel. Hier vind je kwaliteitsvlees dat komt van ’t Woudse Land. Onze
koeien en varkens hebben een goed leven en er wordt met liefde voor
gezorgd. Het vlees wordt op ambachtelijke wijze in eigen slagerij verwerkt
tot heerlijke producten. Kom gerust een kijkje nemen onder het genot van
een bakje koffie! We vertellen je graag over de kneepjes van het vak of hoe
je het lekkerste stukje vlees bereidt.

Brouwerij D’n Draok heeft een breed assortiment aan bieren, van
stevige Barrel Aged bieren tot frisse hop forward (I)PA’s. Maar natuurlijk
worden ook klassiekers zoals Blond, Dubbel en Tripel gebrouwen. Naast
het brouwen van bier biedt Brouwerij D’n Draok ook veel rondom de
beleving van bier. Er zijn diverse leuke en leerzame programma’s: bezoek,
rondleiding, presentaties, workshops, je eigen bier brouwen, huisbier
maken, enz. Je kun altijd een keertje langs komen, maar we zijn niet altijd
aanwezig omdat we ook veel onderweg zijn. Dus als je echt de tijd hebt en
de volle aandacht wil krijgen dan is het beter om een afspraak te maken.
Rondleiding in de brouwerij, hoe wordt bier gemaakt?
Proeverij in het proeflokaal, leer de bierstijlen kennen!
Bierbrouw-workshop: brouw onder begeleiding echt je eigen bier.
Brouwerij D’n Draok / Nederhof 3a, 5258 CB Berlicum - Openingstijden: op afspraak
06-51524309 / Brouwer@draok.nl / www.draok.nl

Belevenis tuin & boerderij periode mei t/m sept
Leuke activiteiten/workshops voor jong en oud
Teambuilding & rondleidingen
Sfeervolle slagerij winkel elke dag geopend
Kwaliteitsvlees en lekkere bijproducten

Kom de sfeer van het
Woudse Land proeven!

Bij Daan / Woud 1, 5258 VK Berlicum
073-5942085 / bijdaan@vanzoggelcatering.nl / www.bijdaan.nl

Een kijkje komen nemen?
Maak even een afspraak en
je krijgt de volle aandacht!
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D’n Draok Brewery has a wide range of home-brewed local
specialty beers.

Die D’n Draok Brauerei bietet eine große Auswahl an selbst
gebrauten lokalen Bierspezialitäten.

“ Passion for farm life, animals and quality meat”

“ Leidenschaft für das Leben auf dem Bauernhof, Tiere und
hochwertiges Fleisch”

41
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Laat je betoveren door
de bomen!

D’n Hooidonk in Den Dungen is een prachtige en unieke bomentuin van 7,5
ha groot. De collectie telt ruim 2.000 bomen, waarvan 1.700 soorten.

Aa-land ontdekken op de
fiets of met de voet
Het Aa-land kent een tal van kleine weggetjes en prachtige doorkijkjes. Soms dwars door de natuur
en soms langs de weilanden. Je wandelt of fietst door het prachtige buitengebied tussen Veghel,
’s-Hertogenbosch, Heeswijk-Dinther, Schijndel en Sint-Michielsgestel. Onderweg kom je onze gezellige
bedrijven met tal van leuke attracties tegen.

De bomentuin is voor alle bezoekers een parel van rust en ruimte en voor
de bomenkenners een schatkamer. Het is in ieder jaargetijde een nieuwe
betovering!
De bomentuin is jaarrond en is gratis te bezoeken. In de weekenden tijdens
‘het terrasseizoen’ is de ‘Leuterij’ open voor een drankje en een hapje.

Fietsen

Al onze fietsroutes verwijzen naar de handige app izi.travel.nl. Zo kun je eenvoudig genieten van de
prachtige fietsroutes. Ook op de overzichtspagina’s die gewijd zijn aan de omgeving in de regio vind
je fietsroutes.

Rondleiding met gids:
op aanvraag
Herinneringsboom MH-17

Heerlijkheden Heeswijk
Deze route brengt je langs een vijftal pareltjes rond het dorp Heeswijk-Dinther. In de route
zitten bijzondere verhalen wat daar zoal gebeurd is, met nationale impact.

Bomentuin D’n Hooidonk
Ingang Bomentuin: Rijndonksestraat in Den Dungen
073-5940669 / info@denhooidonk.nl / www.denhooidonk.nl
Vragen voor De Leuterij? deleuterij@gmail.com

Parapluhooibergen
De deskundigen over het verleden van Heemkundekring De Plaets hebben met moderne
technieken een fietsroute (met audiotour) uitgezet langs deze unieke hooibergen.
Aa-land Bernhezer Kunst
Deze route neemt je mee langs alle kunstwerken, beelden die in gemeente Bernheze in
het openbaar te bezichtigen zijn. Een gratis openluchtmuseum. Hoe mooi is dat!

Wandelen
In samenwerking met avontuurlijkewandelingen.nl vind je rond de Aa-land locaties allemaal
wandelroutes. Zo zijn er meer dan 35 wandelingen samengesteld waarbij je door de mooie Brabantse
natuur wandelt. De routes variëren in lengte, voor ieder wat wils!

Scan de QR-code en bekijk
alle wandelingen.

De bomentuin is gratis
te bezoeken!
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The tree garden D’n Hooidonk is a pearl of peace and space
for all visitors and a treasury for tree lovers.

Der Baumgarten ist eine Perle der Ruhe und des Raumes für
alle Besucher und eine Schatzkammer für Baumliebhaber.

Stel je eigen fiets- en
wandelroutes samen op basis
van het knooppuntensysteem
op www.visitbrabant.nl
You cycle or walk through the beautiful outdoor area of 
‘s-Hertogenbosch. On your way you find our lovely places for a
lot of cup of coffee or tea.

Sie radeln oder wandern durch die wunderschöne Umgebung
von ‘s-Hertogenbosch. Auf Ihrem Weg finden Sie schöne Plätze
mit vielen Attraktionen.
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We ontvangen je graag als
een vorst in ons prachtige
Aa-land

De coöperatie Aa-land vertegenwoordigt betrokken ondernemers en
bezienswaardigheden in het beekdal van het riviertje de Aa. Van Den Bosch tot aan
Veghel, van het Groene Woud tot aan de Maashorst.
Terwijl je het Aa-Land verkent per fiets, te voet of in de auto, kun je genieten van
diverse activiteiten voor jong en oud, originele streekproducten en een gevarieerd
aanbod aan horeca. Ook voor je overnachtingsadres zijn in het Aa-Land verrassende
mogelijkheden.
De Aa-landers heten je van harte welkom!

Contact opnemen?

Stuur een e-mail naar info@aa-land.nl

WWW.AA-LAND.NL

