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Tussen Eindhoven en ’s Hertogenbosch ligt in het gezellige centrum van Veghel Lunchroom Steef.  Tijdens 
deze gemakkelijke wandeling wandelt u via veldwegen, bospaden en bomenlanen naar de buurtschap Ham 
met mooie paardenranches.  Na een stuk over veldwegen struint u zeer geruime tijd over en prachtig 
graspad langs de Aa. U loopt Veghel binnen en ook hier loopt u door een parkachtige omgeving verder 
langs de Aa.  Voorbij een stroomversnelling loopt u weer de stad binnen en komt u weer bij de gezellige 
lunchroom waar u kunt nagenieten. Net voor de buurtschap Ham passeert u de Veldkapel St. Anthonius 
met twee zitbanken om te pauzeren. 
 

 
 

Startadres:  Lunchroom Steef, Hoofdstraat 45, Veghel. Tel: 0413-395612.  Geopend: Dagelijks vanaf 09.00 
uur, zondag gesloten.  Parkeer op de gratis parkeerplaats Stadhuisplein 61 Veghel. Als deze vol is rijdt u L de 
parkeerplaats af en meteen R de doodlopende weg in. Na 200 m komt u links bij de rustige parkeerplaats.   Naar 
lunchroom: Met uw rug naar de in- en uitgang van de parkeerplaats (of AH) gaat u R en bij het plein gaat u 
L de Hoofdstraat in. 
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1. Met uw rug naar de ingang steekt u de 
winkelstraat over en gaat u R vlak langs de Hema, 
met rechts het ronde gebouw.  Aan de 4-sprong 
gaat u RD (De Kempen) met links supermarkt 
Lidl.  Aan de kruising gaat u RD 
(Kraijenhoffstraat). Meteen daarna  aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u R (Kraijenhoffstraat). 
Aan de T-splitsing gaat u L (Hezelaarstraat) langs 
huisnr. 26.   Aan de 3-sprong gaat u RD over het 
trottoir links van de weg. Aan de grote rotonde  
gaat u RD en dan gaat u meteen L (Ypelaar) over 
het klinkerpad evenwijdig aan het fietspad.  Na 
100 m gaat u aan de kruising RD (Lindenlaan). 
Bijna 50 m verder gaat u aan de   3-sprong R 
(Bremmelaar).  Negeer zijpaden en loop RD met 
na 150 m links een  vijver. Voorbij de vijver gaat u 
aan de kruising RD (Gagelaar) met rechts de 
basisschool de Uilenbrink.  Negeer zijpaden. Na 
300 m steekt  u bij wandelknooppunt  (wkp) 68 de 
asfaltweg over en loopt u RD (67) met links een  
vijver.  Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) en via 
mooie brug steekt u de vijver over en dan gaat u 
meteen R over het pad.  Na 30 m gaat u R over 
het fietspad.   
 

2.   Steek de voorrangsweg (Udenseweg)  over en 
loop RD over de grindweg met links een 
tankstation.  Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u 
aan de T-splitsing voor ijzeren hek L.   Aan de 
kruising bij zitbank en wkp 19 gaat u R over het 
fietspad.  Negeer zijpaden.  Na 600 m gaat u 
voorbij zitbank aan de kruising bij wkp 14 L (13) 
over de asfaltweg. Meteen daarna gaat u schuin R 
over het pad langs het beekje.  Aan de 4-sprong 
gaat u R over de grind- boswegweg.  Let op! Na 
300 m gaat u bij wit bordje “Brabant Water “ 
schuin L over het graspaadje door het bos. Aan 

de T-splitsing gaat u R.  Negeer twee zijpaden 
rechts. Aan de 4-sprong, met links een ijzeren 
hek, gaat u L en meteen daarna gaat u R over het 
pad langs het fietspad.  Aan de T-splitsing bij wkp 
13 gaat u R (12).  Aan de 3-sprong bij wkp 12 gaat 
u R (89) door de bomenlaan.   
 

3.   Steek de voorrangsweg over en ga L (pijl) 
over het fietspad.  Na ruim 50 m gaat u bij zitbank 
en bij bord “Zone 60” R over de asfaltweg, die u 
geruiem tijd RD volgt. Negeer zijwegen.  Na 900 m 
gaat u aan de T-splitsing bij de St. 
Anthoniuskapel  R.  U loopt even verder door de 
buurtschap Ham. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(pijl).  Aan de 3-sprong bij wkp 87 gaat u L (84) 
over de doodlopende weg, die na 200 m bij  
voorbij het laatste huis (nr. 12) een veldweg 
wordt..  
 

4. Na 900 m gaat u aan de T-splitsing bij houten 
hekken R over het mooie pad met links de Aa.   
Na 600 m gaat aan de 3-sprong bij stuwbrug en 
wkp 84 gaat u RD (85) over de asfaltweg.   Na 50 
m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 85 RD (21) 
verder langs de Aa.  Aan de 3-sprong gaat u RD 
(pijl).   Aan de volgende 3-sprong gaat u RD 
verder langs de AA. (U verlaat de gele pijl).  Na 800 
m  gaat u aan de 3-sprong bij brug RD over het 
klinkerpad langs de Aa.  Voorbij picknickbank 
gaat u aan de T-splitsing voor huisnr. 46 L over 
het asfaltpad.   Negeer zijpad rechts. Aan de  
ongelijke 4-sprong bij de volgende brug gaat u  
RD met links de Aa.   Aan het eind bij de brug 
steekt u de doorgaande weg over en gaat u R.    
 

5. Meteen voorbij het links gelegen gebouw  gaat 
u L (huisnr. 21) en loop RD over het tegelpad 
onder de loopbrug door.   

https://www.lunchroomsteef.nl/
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Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) en volg het 
fietspad.  Negeer zijpaden en blijf de Aa volgen.  
Let op! Voorbij twee zitbanken gaat u aan de 3-
sprong L over het fietspad verder langs de Aa   
Aan het eind gaat u L de brug over en aan de 3-
sprong gaat u RD omlaag.   Meteen daarna gaat u 
aan de T-splitsing L (54) onder het viaduct door.  
Aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u R over het 
klinkerpad langs de Aa.  Aan de 4-sprong bij 
infobord gaat u R over de brug en dan aan de 3-

sprong L over de klinkerweg vlak langs het 
gebouw. Aan het eind steekt u de weg over en na 
10 m gaat u R over het tegelpad langs een rij 
bomen.  Let op! Neem de eerste klinkerweg L 
(Steegje). Aan de kruising gaat u R en u komt  
meteen rechts bij Lunchroom Steef, de sponsor 
van deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken. Aanrader is het Twaalfuurtje dat de hele 
dag verkrijgbaar is.  

   
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. 


