Ontdek het Aa-land met de voet!
Het Aa-land kent een tal van
kleine weggetjes en prachtige
doorkijkjes. Soms dwars door de
natuur en soms langs de
weilanden.
U wandelt door het prachtige buitengebied tussen Veghel, Den Bosch,
Heeswijk-Dinther, Schijndel en Sint-Michielsgestel. Onderweg komt u onze
gezellige bedrijfjes met tal van leuke attracties tegen. De wandelingen zijn in
samenwerking met ‘AvontuurlijkeWandelingen.nl’ tot stand gekomen. Ze zijn te
lopen via een gratis app op je smartphone. De wandelingen zijn ook vooraf
thuis te printen in de vorm van een overzichtskaart of een gedetailleerde gids.
Hyperlink

Afstand

Naam

2km

Aa-land: Ommetje
Kildonkse Molen

2,5km

Aa-land: Ommetje Kasteel
Heeswijk, de Looz
Corswarem Hoeve en
uitkijktoren de Heeskijk

6km

Aa-land: Rondje in de
omgeving van Kasteel
Heeswijk

11,5km

Aa-land: Kasteel Heeswijk
en de Ruïnes van
Seldensate in het Beekdal
van de Aa

AvontuurlijkeWandelingen.nl

QR code

Ontdek het Aa-land met de voet!
Hyperlink

Afstand

Naam

2km

De Schaapskooi - Klein
Rondje Schaapskooi

5km

5,5km

6,5km

10km

11km

De Schaapskooi - Steegse
loop

De Schaapskooi - Rondje
Schaapskooi

De Schaapskooi - Rondje
Schaapskooi met extra lus

De Schaapskooi - Rondje
Smaldonk

De Schaapskooi Uitwaaien langs de ZuidWillemsvaart

AvontuurlijkeWandelingen.nl

QR code

Ontdek het Aa-land met de voet!
Hyperlink

Afstand

Naam

12,5km

De Schaapskooi Natuurgebied het
Wijboschbroek

25km

De Schaapskooi - Kasteel
Heeswijk, de Ruïnes van
Seldensate, een Uitkijktoren
en het Wijboschbroek

QR code

Ontdek het Aa-land met de voet!
Download de gratis app van RouteYou op:

www.routeyou.nl
Klik linksboven op het menu en selecteer
“installeer de routeyou app”.

Scan met een QR code scanner de QR code
van de wandeling die je gaat lopen en open
deze in de routeyou app.

Klik op
Klik op

voor de plattegrond.
voor route informatie.

Maak vooraf thuis een print van de wandeling
door op de hyperlink van de wandeling te
klikken of zoek de wandeling via deze link:

www.avontuurlijkewandelingen.nl
Klik rechtsboven op downloaden/afdrukken.
Kies Afdrukken
Kies Gids (Boekje) of Overzicht (Eén A4)
Kies Downloaden
Na het downloaden kunt u printen
AvontuurlijkeWandelingen.nl

