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Tussen Eindhoven en ’s Hertogenbosch ligt het dorp Erp. Tijdens deze gemakkelijke wandeling verlaat u 
via prachtig pad het dorp wandeltu even door en langs het bos.  In de buurtschap Ham passeert u een 
mooie boerderij en dan struint u geruime tijd over graspaden langs de Aa. De route wordt steeds mooier.  
Na geruime tijd verlaat u de beek en loopt u weer het dorp binnen. Na 5,8 km passeert u een picknickweide 
met zitbank.  
 

Startadres:  Partycentrum - Cafetaria van Haandel, Hertog Janplein 20, Erp. Tel: 0413-211579.  
Parkeer op het grote plein. 
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1. Met uw rug naar de ingang van de cafetaria 
gaat u L en voor de St. Servatiuskerk (1843-1844) 
gaat u R.  Steek RD via zebrapad de doorgaande 
weg over naar het Chinees restaurant en loop RD 
(pijl) over de klinkerweg.  Voorbij de rechts 
gelegen parkeerplaats gaat u R (pijl) over het 
tegelpad.  Aan de 4-sprong gaat u RD 
(pijl/Wethouder Donkersstraat).  Negeer zijwegen. 
Na bijna 250 m  aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 43 gaat u RD 
(44/Achterdijk) en u verlaat het dorp.  Na 50 m 
gaat u R over het bruggetje en meteen daarna 
gaat u L over het tegelpad met rechts zijkant 
woning.  Negeer zijpad schuin links.  Aan de T-
splitsing gaat u R over het pad, dat u geruime tijd 
RD volgt. Negeer tegelpaden rechts en voorbij 3 
paaltjes volgt u RD het pad door bomenlaan. 
Meteen voorbij sloot gaat u aan de 4-sprong bij 
wkp 89 R (12) over het pad.  Na ruim 500 m gaat u 
L over het fietspad langs de doorgaande weg.   
 

2. Na 400 m aan de 3-sprong bij zitbank steekt u R 
voorzichtig de doorgaande weg over en gaat u L 
over het fietspad. Na 50 m gaat u R over de 
doodlopende weg/bomenlaan. Negeer zijpaden.  
Na 700 m gaat u aan de T-splitsing bij wkp 12 L 
(13) over het asfalt- fietspad dat naar rechts buigt.   
Aan de 3-sprong bij wkp 13 gaat u L (14).  Na 100 
m, vlak voor ijzeren balustrade, gaat u  L over het 
bospaadje en ga vlak daarna R over het 
begroeide bospaadje, dat vlak daarna naar links 
buigt richting stenen gebouw.  Voor het gebouw 
gaat u R over de grindweg. Na ruim 300 m, 25 m 
voorbij slagboom, gaat u aan de 4-sprong L over 
het zandpad met links een slootje. Aan de 4-
sprong bij zitbank en wkp. 14 gaat u L over het 
asfalt- fietspad, dat u geruime tijd RD volgt.   
 

3. Na 800 m, voorbij het plaatsnaambord Veghel, 
steekt u voorzichtig de doorgaande weg over en 
gaat u R over het fietspad.  Negeer na bijna 150 m 
zijweg links (Buitendreef).  250 m verder gaat u L 
(Langsteeg) over de veldweg   (U passeert links 
een picknickgrasveld/zitbank, een fijne pauzeplek na 
5,8 km lopen). Negeer zijpaden. Steek de 
asfaltweg over en loop RD over het grindpad 
langs een huis.  Negeer zijpad rechts en volg de 
klinkerweg langs een  mooie boerderij door de 

buurtschap Ham.  Aan de T-splitsing gaat u R 
over de asfaltweg. Negeer  meteen daarna zijweg 
rechts (Hubertshoeve). Bijna 50 m verder gaat u 
bij wkp 86 L (85) over het zandpad//asfalt- 
fietspad.   
 

4. Na ruim 500 m aan de T-splitsing voor de Aa 
gaat u L. Na 50 m gaat u bij wkp.84 en stuwbrug 
RD (87) over het graspad met rechts de Aa.   
 

(De 72 km lange Aa, hetgeen water betekent, 
ontspringt tussen Ospel en Ospeldij in Limburg en 
vloeit in het centrum van Den Bosch samen met de 
Dommel en heet dan Dieze, die even ten noorden 
van 's-Hertogenbosch in de Maas uitmondt).  
 

Na 700 m buigt het pad naar links en dan gaat u 
meteen R via houten klaphek over het graspad  
langs de Aa.   Via twee overstapje en klaphekken 
volgt u geruime tijd het (gras)pad RD langs de Aa.   
 

5. Na 1,3 km steek u R via brug de Aa over en dan 
gaat u meteen L over het graspad met links de 
Aa. Negeer stuwbrug links en blijf geruime tijd 
het pad langs de Aa RD volgen.  Aan het eind 
gaat u L de brug over en meteen R over het 
graspad met nu rechts van u de Aa.  Na 500 m  
buigt het pad naar links richting dorp.   (U verlaat 
hier de Aa). Na ruim 400 m gaat u aan de 3-sprong 
bij afsluitboom L (pijl) over de klinkerweg.  Vlak 
daarna aan de T-splitsing in de bebouwde kom bij 
wkp 92 L (43). Meteen daarna  aan de 3-sprong 
gaat u RD/R (Steengraaf).   
 

6.  Na 100 m gaat u aan de volgende 3-sprong R 
(Rooijakker) en meteen daarna aan alweer een 3-
sprong gaat u weer R Rooijakker).  Meteen 
daarna, voorbij huisnr. 1, gaat u L over de 
klinkerweg.  Voorbij de supermarkt steekt u de 
doorgaande weg (Kerkstraat) over en loop RD 
(Simeonshof) over het tegelpad.  Aan de 4-sprong 
gaat u L over de parkeerplaats. Aan de T-splitsing 
gaat u R over het tegelpad.  Vlak daarna  aan de 
asfaltweg  gaat u L langs huisnr. 29. Negeer 
zijwegen.  Na ruim 100 m gaat u bij de kerk R over 
het plein terug naar de cafetaria, de sponsor van 
deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken. 

Auteur: Jos Wlazlo.   Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze 
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