Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 73, De Leijgraaf
Route is 13,5 km
Start: Kerkplein Middelrode, Driezeeg 21, 5258 LD
De Leijgraaf heeft een lengte van ongeveer 20 km en is geen natuurlijke beek. De beek
was in oorsprong een vochtig laagje. Na uitgraving werd de algemene benaming:
Leijgraaf, wat letterlijk, geleide gegraven loop betekent. Stroomafwaarts gaat het
wandelpad langs een oud molenhuis van de voormalige watermolen ter Steen.
Waarschijnlijk werd deze molen in 1344, in opdracht van Hertog Jan van Brabant
gebouwd. De boeren werden verplicht hier hun graan te laten malen. Het Rijk kocht de
watermolen in 1819 om de waterhuishouding van de Aa te verbeteren. Deze stroomde
destijds langs de molen. Enkele jaren later werd de molen gesloopt. Het molenhuis bleef
overeind, maar is intussen gedateerd en verwaarloosd. De werkgroep “Ommetjes
Berlicum-Middelrode wilde graag de oude wandelverbinding tussen Kasteel Heeswijk en
de omgeving van Middelrode herstellen. Daarom heeft het waterschap in 2016 de nieuwe
brug over de Leijgraaf geplaatst. In de Leijgraaf zijn bij de stuwen diverse vispassages
aangelegd. Een daarvan ligt bij Het Schoor in Heeswijk Dinther. Een vispassage is een
waterbouwkundige constructie aangelegd, zodat vissen vrij kunnen zwemmen in de
beek. Door de vispassage kunnen de vissen “stap voor stap” tegen de stroom in
zwemmen.
Routebeschrijving:
1.
Rechtsaf Brugstraat in, met de rug naar de Moerkoal
2.
Rechtsaf bij bankje, talud af linksaf pad via slalompalen vóór klaphekje
3.
Oversteken voor de brug en door klaphekje
4.
Linksaf door klaphek ‘Landgoed De Rietwiel’, gele paaltjes (550 m)
5.
Rechtsaf op asfaltweg na 2 bielzen (490 m)
6.
Rechtsaf om de boerderij (molenhuis) daarna links op de grasdijk (380 m)
7.
Rechtsaf over nieuwe ijzeren bruggetje De Leijgraaf (150 m)
8.
Links op de overkant en spoedig weer rechts naar beneden (195 m)
9.
Linksaf over de duiker, verder lopen met slootje aan linkerhand
10. Rechtsaf bij einde, gravel fietspad (525 m)
11. Linksaf bij knp 20 richting knp 21, Loos Cors Warem hoeve
12. Rechtdoor knp 21 richting knp 22
13. Rechtdoor knp 22 richting knp 23
14. Rechtsaf knp 23 doodlopende weg (480 m)
15. Linksaf op erf boerderij voor voederkuil (260 m)
16. Linksaf op einde bij sloot (650 m)
17. Rechtdoor Provinciale weg oversteken (LET OP!)
18. Rechtdoor asfaltweg (220 m)
19. Rechtsaf op einde Veldstraat (120 m)
20. Linksaf 1e straat Herpersteeg (510 m)
21. Rechtdoor op kruising Muggenhoek (470 m)
22. In bocht naar recht knp 71 richting knp 70 Het Schoor, vispassage (350 m)
23. Rechtsaf na brug over Leijgraaf, over grasdijk (340 m)
24. Linksaf vóór hoge berkenbomen, graswandelpad tussen weilanden (300 m)
25. Rechtsaf op einde (330 m)
26. Rechtsaf door klaphekje Stichting Dier en Tuin weide (40 m)
27. Educatief pad volgen Hotel De Leygraaf (360 m)
PAUZE Hotel de Leygraaf graag daags tevoren even bellen telefoon 0413-293016
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Linksaf na verlaten pauzeplaats, rode fietsstrook
Gaat over op tegelpad rechts van de weg
Rechtdoor tegelpad op kruising Heibloemseweg knp 79 richting knp 3 (700 m)
Schuin linksaf na 160 m, fietspad (Bernhove linkerkant)
Linksaf op einde groen hekwerk, door klaphek bospad op (360 m)
Linksaf op einde, langs Sloot, Landgoed Bernhove
Rechtsaf smal kronkelend bospad (225m)
Rechtdoor op kruising bospaden (90 m)
Linksaf op asfaltweg (120 m)
Rechtdoor oversteken bij T-splitsing (LET OP!) (960 m)
Rechtdoor fietspad door bos volgen, bord Landgoederen Heeswijk
Rechtsaf bij houten paal en fietsknp 60 (490 m)
Rechtsaf bij wandelknp 70 richting knp 2 (230 m)
Linksaf bij 1e kruising bospaden (30 m)
Rechtdoor bij kruising bospaden (160 m)
Einde bospad, asfaltweg oversteken pad volgen met rood/wit markeringen (170 m)
Einde pad, T-splitsing linksaf knp 91 (1030 m)
Na de brug over de Leijgraaf meteen rechtsaf grasdijk (210 m) klaphek
Volgende brug oversteken, meteen linksaf graspad op rechteroever (350 m)
Einde graspad rechteroever door klaphek (1000 m)
Rechtsaf asfaltweg tot rotonde (810 m)
Rotonde rechtdoor
Einde, parkeerplaats kerk (170 m)
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