
w a n d e l r o u t e  L a n d g o e d  H e e s w i j k

Heeswijk
 DintherMiddelrode

Kanaaldijk Noord

Gouverneursweg

Kasteel

Zuid-Willemsvaart

D
e L

ei
jg

ra
af

Aa

Aa

Aa

Oude Aa

Nieuwe Aa

Naar de bron van de baron
3,5 km

Kasteel 4

5473 ZH Heeswijk Dinther 

0413 -292 352

Infopaneel

Parkeerplaats

Kasteel Heeswijk

Looz Corswaremhoeve

Horeca

Legenda

Uw jaarkaart is geld waard!
Gratis toegang tot  
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Het kasteel ligt er al zo’n 1000 jaar, lange tijd als een onneembare 
vesting aan de Aa, te midden van moerassen. Pas vanaf 1835 maakte 
baron André van den Bogaerde een begin met ontwatering. Met 
grond die vrijkwam bij het graven van sloten werden dijkjes opge
worpen, die werden beplant met lanen: 5 km in totaal! De in de  
jaren ’30 rechtgetrokken Aa wordt weer in zijn oorspronkelijke 
kronkelende loop gelegd: met ‘natte natuur’ tot gevolg. 

Steun ook de Natuur ‘dichtbij huis’ en wordt beschermer voor slechts €15,- per jaar. 
U steunt er de Brabantse natuur mee én geniet zelf ook van vele voordelen.  
www.brabantslandschap.nl 
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Zwarte zwaan
Met het uitzetten van exotische dieren lieten landgoedeigenaren 

vroeger zien dat ze wereldburgers waren. Nazaten van de zwarte 
zwaan hebben nog altijd Australië in hun hoofd: ze broeden in  
de winter, de wereld op zijn kop.

Kleine bonte specht
Omdat zijn snaveltje niet zo sterk is, moet deze specht 

het hebben van zachte bomen: berk, wilg, els en populier. Die nog 
zachter worden als ze dood gaan. Dat gebeurt volop in het moeras 
rond de nieuwe Aa: verzuipen doet hier leven. 

Das
Als er één dier thuishoort op een kasteellandgoed, is het wel de  
das als burchtbewoner. Graaft hij die uit in hoge droge grond, 
foerageren doet hij liever in het lage beekdal. Daarom is aan de 
‘nieuwe’ Aa een terp opgeworpen, zo heeft hij alles bij de hand.  

Waterviolier
Wat is dat nou? Een pinksterbloem die in het water 

groeit? Nee, het is de waterviolier. Eerst zweven de 
gekranste bladeren nog in het moeras. Langzaam maar zeker rijst 
daartussen een stengel omhoog, waaraan in mei bloemen ver-
schijnen. Leuk om te volgen voor wandelaars met een vaste route.

Brabants Landschap
natuur dichtbij huis

fotografie  ˘  Huub Smeding (3x), Bertus Webbink - kina, Marijn Heuts   |  ontwerp  ˘  x-hoogte

Word beschermer!

Meer weten over  
Kasteel Heeswijk?
Scan de QR-code.


