
VERKEN DE OMGEVING 

➢ Wandel langs rivier de Leijgraaf met zijn grazende schapen.  

➢ Vanuit de accommodatie wandel je zo naar zandverstuiving de Bedafse 

Bergen. Dit is een natuurgebied met zandverstuivingen en bossen. Er zijn 

diverse wandelroutes aangelegd. 

➢ De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied in Noord-

Brabant. Het gebied is maar liefst 3500 hectare groot. Het strekt zich uit 

over de gemeentes Uden, Oss, Landerd en Bernheze. Het is het groene hart 

van Brabant. Je vindt er kabbelende beekjes, stuifduinen, wijstgronden, 

naaldbossen, zandverstuivingen, loofbossen en heidevelden. En alsof dat al 

niet genoeg is… er lopen ook diverse grote zoogdieren rond! Wisenten, 

exmoor pony’s en taurossen lopen er grazend rond.  

➢ Bezoek de AlpacaFarm in Vorstenbosch. 

➢ Een van de mooiste steden van Brabant, en misschien zelfs van Nederland is 

‘s-Hertogenbosch. Het is een oude stad met veel mooie gebouwen en een 

gezellige uitstraling. Een mooie stad voor een stadswandeling, rondvaart 

over de Binnendieze, of geniet op een terrasje van een kop koffie met een 

Bosschebol. Een van de eyecatchers van de stad is de Sint-Janskathedraal.   

➢ Bezoek het Museumkwartier: het Noordbrabants Museum en het Stedelijk 

Museum ‘s-Hertogenbosch. De musea bevinden zich in het centrum van 

Den Bosch. Je vindt er oude meesters, hedendaagse kunst, archeologie en 

cultuurhistorie. Het is een van de grootste musea in Nederland.  

➢ De Mastworp is een fietsverhuur en buitensport bedrijf in Uden. Ze 

verhuren er o.a. allerlei tweewielers zoals: gewone fietsen, mountainbikes, 

tandems, fatbikes, e-bikes, e-scooters, ligfietsen en meer! Ze bieden ook 

fietsroutes aan. Fietsverhuur de Mastworp bevindt zich op het terrein van 

Fitland Hotel De Vrije Teugel in Uden. Je kan eenvoudig online fietsen 

reserveren en ter plekke betalen.   

➢ In Heeswijk Dinther bevindt zich kasteel Heeswijk, het mooiste kasteel van 

Brabant. Een schitterend kasteel met een rijke geschiedenis. In 1156 is graaf 

Almericus de eerste bekend bewoner van het kasteel. Het kasteel heeft in 

de afgelopen eeuwen flink geleden onder de oorlogen en is regelmatig 

herbouwd. Je kan d.m.v. audio-rondleiding of gids het kasteel bezoeken. Dit 

kan op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag van 11:00-17:00 uur. 

Honger gekregen? Je kan bij “Bij de Barones” terecht voor koffie met gebak. 

De omgeving van het kasteel is ook prachtig om te zien. Je maakt er mooie 

wandelingen, kan er kanoën of een rondvaart maken op een fluisterboot. 

Deze boot verbindt het kasteel met de Kildonkse Watermolen. 


