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Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort Kasteel Heeswijk maakt 
deel uit van het netwerk van Brabantse 
Natuurpoorten. Dit netwerk bestaat 
uit 31 locaties. Een Brabantse 
Natuurpoort is hét startpunt voor een 
prachtige fiets- of wandelroute in de 
natuur. Elke Brabantse Natuurpoort 
biedt een ruime parkeergelegenheid, 
een horecavoorziening en informatie 
over het natuurgebied en de fiets- en 
wandelroutes.

De Natuurpoorten zijn 
herkenbaar aan een grote 
stalen sleutel van 4 meter 
hoog. 

www.natuurpoorten.nl

Benieuwd welke locaties nog meer 
deel uitmaken van het netwerk? Bekijk 
bovenstaande kaart, scan de QR-code 
of kijk op www.natuurpoorten.nl.

Natuurpoort
Kasteel Heeswijk
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Deze routes staan ook op Route.nl. Scan de 
QR-codes (bijvoorbeeld met de app van Route.
nl) en bekijk de routes op je telefoon.

De recreatieve routes in Brabant worden zorgvuldig onderhouden. Heb je 

opmerkingen of suggesties over de bewegwijzering of paden, geef dit dan door via 

info@routesinbrabant.nl of via tel. nr. 0800-4050050.
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Wandelroute Fietsroute
Door het stroomdal van de Leijgraaf (4,7 km) Door het stroomdal van de Aa (30,8 km)

Natuurpoort Kasteel Heesĳ k, 
Heeswĳ k-Dinther
Gelegen in de bosrijke omgeving van het stroomdal van 
de river de Aa is Natuurpoort Kasteel Heeswijk een ideel 
startpunt voor een wandeling of fietstocht in het groen.
Kasteel Heeswijk weerspiegelt bijna duizend jaar macht, 
trots en cultuur van de Brabantse elite. Het topmonument 
oogt majestueus in het statige Landgoed Heeswijk. 
Het kasteel, de tuin en het landgoed kunnen op eigen 
gelegenheid worden bezocht. Voor aanvullende 
achtergrondverhalen zijn er de rondleidingen door een 
ervaren gids of de audiotour ‘Kasteel Heeswijk spreekt’.

Adres: Kasteel 4, 5473 VA Heeswijk-Dinther
Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/kasteelheeswijk

Brasserie het Koetshuis
In Brasserie het Koetshuis, met prachtig terras binnen de 
muren van het kasteel, kun je genieten van een heerlijke 
brunch, lunch, high tea, barbecue of diner. De appeltaart 
is, naar men zegt, de lekkerste van Brabant.
Openingstijden Het koetshuis: dinsdag, woensdag, 
donderdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur. Vanaf 1 
november ook op vrijdag en zaterdag geopend van 
11.00 - 17.00 uur.
www.kasteelheeswijk.com

Landgoed Heeswĳ k
Kasteel Heeswijk ligt al zo’n 1000 jaar op het gelijknamige landgoed als een 
onneembare vesting aan de kleine rivieren de Aa en de Leijgraaf, te midden 
van moerassen. Vanaf het kasteel zijn mooie wandelingen te maken door de 
bossen, de lanen en velden van Landgoed Heeswijk. Op het landgoed lijkt 
de historie weer tot leven te komen. De monumentale lanen zijn versierd met 
eveneens monumentale ornamenten en hekwerken De ijsvogel is een vaste gast 
aan de kasteelgracht en in de Aa vinden de libelle en de weidebeekjuffer hun 
thuis. In de buurt ligt de prachtige Kilsdonkse Molen die te bezoeken is vanaf 
het kasteel middels een vaartocht over de Aa met fluistersloep “de Watervlucht”.
Meer informatie: www.brabantslandschap.nl


