
 

 
Fietsroute Noord-Brabant  

 
Deze fietsroute verkent de omgeving van Schijndel. U fietst door natuurgebieden, langs Kasteel 
Heeswijk en over oude dijken. U ziet als bezienswaardigheden verder de ruïne van het oude 
landgoed 'Seldensate', de dijk van een waterwering, molens en oude boerderijen. De route gaat van 
Schijndel, Heeswijk, Middelrode (Berlicum) via Sint Michielsgestel terug naar Schijndel. 
 
Over deze route 
Afstand: 41 km 
Land: Nederland 
Provincie: Noord-Brabant 
Plaats: Schijndel 
Geschikt voor scootmobiels: nee 
 
Route 
Startplaats: 
Markt Schijndel 
(u kunt hier parkeren of op parkeerplaatsen in de omgeving) 
 
Routebeschrijving: 
1. Start vanaf de Markt te Schijndel langs de toren van de Sint Servatiuskerk * 
2. Einde weg links 
3. Einde weg rechts = Kluisstraat en wordt Steeg 
4. Op rotonde rechtdoor 
5. 1e verhard fietspad rechts (betonpad met borden met doodlopende weg, uitgezonderd fietsers) 
6. Einde fietspad links 
7. Einde weg links 
8. Voorbij hoogspanning rechts aanhouden = Kerkstraat 
9. 2e weg links = Broekkant 
10. Broekkant bocht rechts / links volgen 
11. Einde Broekkant links = Veghelsedijk 
12. Eerste weg links 
13. Einde verharding linksaf verhard (beton) fietspad op 
14. Einde fietspad bij voorrangsweg rechts 
15. Brug kanaal Zuid-Willemsvaart over 
16. Onderaan helling rechts richting Heeswijk 
17. 1e weg links (let op bij oversteken!) 
18. Weg gaat over op fietspad 
19. Fietspad blijven volgen langs water (de Aa) 
20. 1e brug (met stuw) rechts over (oprijlaan kasteel) 
21. Poort en brug passeren naar hoofdingang kasteel Heeswijk 
Tip: Het is de moeite waard de omgeving van Kasteel Heeswijk te bezichtigen. De Interart  
       Beeldentuin is gelegen in de directe omgeving van het kasteel en ook een bezoek waard. 
22. Bij hoofdingang kasteel links en verderop rechtdoor fietspad volgen 
23. Bij boerderij nr. 3 rechts fietspad op 
24. Bij voorrangsweg voorzichtig oversteken en linksaf (fietspad langs weg blijven volgen) 

http://www.fietsen.123.nl/page/uitgebreid-zoeken?sf-lp=Noord-Brabant
http://www.fietsen.123.nl/page/uitgebreid-zoeken?kaart=small&sf-dp=Schijndel


 
25. 1e rotonde recht oversteken richting Berlicum * 
26. Bij 2e rotonde linksaf = Papagaaiweg 
27. Einde weg links 
28. Even verder rechts fietspad op en over fietsbruggetje (de Aa) 
29. Voorbij boerderij einde fietspad links 
Tip: rechts van de boerderij ligt de ruïne van Landgoed Seldensate. Een mooie plaats voor een kleine  
       wandeling  
30. Einde weg rechts 
31. Voor kanaal Zuid Willemsvaart rechts de brug over richting Schijndel 
32. Einde afdaling brug links terug richting Den Dungen 
Tip: U hebt nu ongeveer 18 km gefietst. Wilt u de route inkorten dan kunt u onderaan de brug de  
       borden Schijndel volgen terug naar het startpunt. 
33. Richting Den Dungen langs kanaal 
34. Voorbij woning eerste straat (doodlopend) fietspad rechts 
35. 1e weg links 
36. 1e weg rechts = Beemdweg 
37. Voorbij lantaarnpaal 5 (linkeraanduiding) rechts onverhard (dijk)fietspad op 
38. Fietspad alsmaar blijven volgen tot aan verharde weg 
39. Bij verharde weg rechts richting kanaal en meteen links = Poeldonksedijk * 
40. Bij voorrangsweg links (let op) = Bosscheweg 
41. Bij Keerdijk rechts het onverharde(dijk)fietspad weer op 
42. Fietspad helemaal uitrijden (1 verharde weg in het fietspad oversteken) 
43. Einde fietspad links aanhouden en verharde weg volgen 
44. 1e rechts = Brandsestraat 
45. Einde links voorrangsweg oversteken LET OP !!!!!!!  
46. Einde weg rechts en eerste links = Venstraat 
47. Venstraat blijven volgen, wordt Haanwijk 
48. Links inrit Haanwijk op en onverhard fietspad volgen * 
Tip: Landgoed Haanwijk bij Halder/Sint Michielsgestel is een heel mooi wandel en natuurgebied. 
49. Over de brug links 
50. Einde weg linksaf = Halder 
51. Voorrangsweg oversteken en links fietspad op 
52. Bij de drempels, vlak voor de Kamperfoeliestraat, links oversteken en fietspad op 
53. Over brug fietspad blijven volgen 
54. Bij voorrangsweg rechts 
55. Weg volgen (Nieuwstraat) door centrum St. Michielsgestel 
56. Einde weg links (let op met oversteken!) = Schijndelseweg 
57. Tweede weg rechts = Genenberg en wordt de Wielse Hoeve 
58. Einde links = Kaatse Hoeve 
59. De verharde weg volgen tot aan de voorrangsweg 
60. Bij voorrangsweg links en meteen eerste straat rechts = Broekstraat 
61. Op gelijkwaardige kruising links = "de Kuilen" 
62. Einde weg rechts = Oetelaarststraat 
63. Deze weg geheel uitrijden 
64. In Schijndel rechtdoor = Stenen kamer en wordt Meygraaf 
65. Einde Meygraaf rechtdoor = Harry Janssenlaan 
66. Einde links en 1e rechts = Dr. Ariënstraat 
67. Kruising oversteken = Harry Bolsiuslaan 



 
68. Links aanhouden en einde weg links = Pompstraat 
Tip: Op deze kruising staat het voormalig woonhuis van kunstschilder Jan Heesters. Het is nu een  
       Museum met tuin, een bezichtiging waard. Tevens is bij de ingang een toeristeninformatiepunt  
       ingericht met informatie over Schijndel en haar omgeving. 
69. Einde Pompstraat en u bent terug op het startpunt 
 


