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Ten zuid-oosten van ’s Hertogenbosch ligt het dorp Middelrode. Doel van deze gemakkelijke en waterrijke 
wandeling is een van de mooiste kastelen van Nederland: Kasteel Heeswijk.  U wandelt even door het dorp 
en dan maakt u de eerste kleine lus langs de Aa, een prachtig stukje natuur.  Ook loopt u over het 
Landgoed Seldensate met mooi poortgebouw. Dan struint u een groot stuk langs de Aa en bereikt u een 
uitkijktoren en zitbanken, een fijne pauzeplek. Via mooie paden komt u bij het statige Kasteel Heeswijk dat 
u van alle kanten kunt bewonderen. Dan wandelt u nog een prachtige stuk langs de Leijgraaf en via een 
fietspad komt u weer in het dorp. Neem zelf proviand mee voor onderweg.   
 
Startadres: Parkeerplaats Driezeeg tegenover de kerk en gemeenschapshuis, navigatie: Driezeeg 20, 
Middelrode.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,48 km  2.30 uur  15 m  15 m 

 

 
 

1338. MIDDELRODE – Kasteel Heeswijk 11,5 km 
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht 
naar de ovale zitbank gaat u R (Beikplein) over de 
ventweg langs de kapsalon.  Voorbij huisnr. 20 
gaat u aan de 3-sprong L (Het Gewat) langs het 
tankstation.  Aan de 3-sprong gaat u RD over de 
klinkerweg.  Negeer zijwegen rechts. Voorbij 
zitbank buigt de weg naar rechts. Aan de 3-
sprong bij wandelknooppunt (wkp) 31 gaat u L 
(33) over het fietspad.  Vlak vóór de brug over de 
Aa (knooppunt van deze route) gaat u R door 2 
klaphekjes en volg het pad langs de Aa.  Het pad 
buigt rechts door een klaphek volg dan het lager 
gelegen graspad langs de Aa. U passeert weer 
een klaphek en volg het pad langs de afrastering.  
Een eind verder buigt het pad naar rechts langs 
een bomenrand.   
 
2.   Negeer weg rechts en ga aan de 3-sprong bij 
bordje “Aa-dal” gaat u L via het klaphek over de 
dijk langs een picknick bank.  Aan   
T-splitsing voor de Aa gaat u R door het klaphek.  
Aan de kruising (druk op de rode knop!) gaat u L 
de brug over en ga dan meteen L (pijl/wit-rood) 
over het brede pad over de dijk.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD langs de afrastering.  U loopt het bos in 
en aan de 3-sprong bij dikke berk gaat u R langs 
een zitbank. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u 
L.  Aan de 3-sprong gaat u L (geel) weer het bos 
in. Na 50 m gaat u aan de volgende 3-sprong L 
met links een greppel.  Na 25 m gaat u R en 
meteen daarna aan de 3-sprong loopt u RD langs 
het grasveld.   
 
3. U passeert een houten brug en ga L verder 
over het bospad.  Na 20 m gaat u aan de 3-sprong 
RD langs enkele mooie bomen.   
 

(Links ziet u de restanten van het kasteeltje 
Seldensate. Hier op het landgoed Seldensate 
stonden vroeger de Gewatse Hoeve (circa 1300), 
een poortgebouw met duiventoren, een bierbrouwerij, 

een kapel en een speelhuis (circa 1440) genaamd 
Seldensate dat uitgroeide tot een omgracht 
kasteeltje. Momenteel bestaan alleen het 
poortgebouw met oprijlaan, de duiventoren en een 
gedeelte van de brouwerij nog. De hoeve bestaat niet 
meer en van het kasteeltje, dat in 1890 werd 
afgebroken en dat vervangen werd door een 
herenhuis, rest slechts een ruïne omgeven door een 
gracht.  Het kasteeltje vormde een buitenverblijf voor 
rijke bewoners van 's-Hertogenbosch die de stank 
van de stad in de zomermaanden ontvluchtten).  
 

Loop RD onder het poortgebouw met duiventoren 
door (hier was vroeger een brouwerij) en ga dan 
meteen L over het pad.  Aan de T-splitsing gaat u 
R en dan steekt u L via houten brug de Aa over.  
Na de brug gaat u meteen bij knooppunt R via 
klaphek over het pad langs de Aa. Na geruime tijd 
negeert u bij houten reling zijpad links en volg 
verder de beek.    Aan het eind steekt u R via brug 
de Aa over en ga dan meteen L via klaphek over 
het pad langs de Aa.   
 
4. Aan de 3-sprong gaat u R over de brede 
grasdijk met links een lager gelegen grasland.   
Let  op!  Na 100 m gaat u tegenover vijver en voor 

klaphek (u gaat dus niet door het klaphek) schuin L 

omlaag en struin richting autoweg en de beek.  
Bij de beek volgt u nu het pad langs de beek.   
Blijf nu geruime tijd de beek volgen. (Soms is er 
geen pad te zien).    Na geruime tijd passeert u een 
klaphek en struin RD verder langs de Aa. Een 
eind verder ziet u een uitkijktoren. Loop rechts 
om de toren heen die u kunt beklimmen. (Er staan 
zitbanken, een fijne pauzeplek na 6,6 km lopen).   
Loop daarna verder langs de Aa.  Aan de kruising 
bij de brug gaat u RD (fietsroute 72) langs de Aa.   
Voorbij parkeerplaats gaat u aan de kruising L de 
brug over en volg de mooie bomenlaan.  Na 40 m 
gaat u aan de 3-sprong bij wkp. 25 L (20) over het 
pad.  Negeer zijpad rechts en loop RD (pijl).   
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5.  Aan de kruising gaat u RD (pijl) over het brede 
grindpad dat naar rechts buigt. U steekt de 
Nieuwe Aa over en aan de 3-sprong bij wkp 20 
gaat u R (21) over de grindweg.    
Aan de 3-sprong gaat u bij afsluitboom RD (pijl).  
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD.  Aan de T-
splitsing voor de gracht gaat u R.  Aan de 3-
sprong gaat u wkp 21 RD (22) over de klinkerweg 
langs het kasteel.  Aan de 3-sprong voor de 
ingang van Kasteel Heeswijk gaat u RD.   
 

(Hier heeft u links het mooiste uitzicht op het kasteel. 
Prominent in het bosrijke Brabantse land schittert het 
monumentale Kasteel Heeswijk, het mooiste kasteel 
van Brabant. Het weerspiegelt bijna duizend jaar 
macht, trots en cultuur van de Brabantse elite. André 
baron van den Bogaerde van Terbrugge, destijds 
Gouverneur des Konings in Brabant, geeft het rond 

1835 zijn huidige allure.je 
 

Na de dood van baron Willem in 1974 liet barones 
Albertine de gebouwen, collectie en het landgoed van 
Kasteel Heeswijk onderbrengen in een stichting. Het 
doel was uitdrukkelijk om te voorkomen dat het bezit 
verdeeld zou raken en ervoor te zorgen dat het voor 
bezichtiging opengesteld zou worden. De stichting 
had vanaf 1983 volledig eigendom en ging hard aan 
de slag om het kasteel als museum open te stellen. 

In 2000 ging de hoofdburcht weer open voor publiek 
en kreeg het kasteel zijn museumfunctie terug. De 
restauratie van het poortgebouw, koetshuis, de 
ijzertoren en wapenzaal werd in 2005 voltooid. 
 

 
Voorbij het kasteel gaat u aan de kruising bij  
wkp 23 L (21).  Negeer zijpad links en volg RD de 
mooie bomenlaan. Steek de doorgaande weg 
over en loop RD door de bomenlaan.  Aan de T-
splitsing gaat u R over de asfaltweg.  
 
6.   Aan de kruising gaat u wkp 91 L (92) door de 
bomenlaan.  U steekt via brug de Leijgraaf over 
en dan gaat u meteen L over het pad langs de 
beek met rechts een grote akker.  Aan de kruising 
bij brug gaat u RD verder langs de beek.  Na 100 
m passeert u een klaphek en volg nu geruime tijd 
het pad langs de Leijgraaf.  Aan het eind bij brug 
gaat u R over het fietspad terug naar het dorp. 
(Let op fietsers!).   Voorbij tankstation loopt u 
Middelrode binnen. Aan de rotonde gaat u R 
(Zandstraat). Voorbij huisnr. 1 gaat u L over het 
pad door een parkje. Aan de vijver gaat u aan de 
T-splitsing bij wkp38 L (31). Aan de Y-splitsing 
gaat u L. Loop RD door de ijzeren doorgang en ga 
dan L (Beatrixstraat) over het trottoir. Voor de 

kerk gaat u R terug naar de parkeerplaats.va de 

Aa 

Auteur: Jos Wlazlo.    

 
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


