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Heusden aan de Maas 

Beschrijving 

Heusden is een oud en zeer authentiek vestingplaatsje in Brabant. Strategisch gelegen in een mooi 
en kenmerkend Maaslandschap. De Maas met smalle uiterwaarden waarin de karakteristieke hoge 
bomen staan. 

 

Route 

 

1. Vanaf de parkeerplaats lopen we in de richting van het oude centrum. Echter voor de 

vestingwal linksaf gaan het fietspad langs het water volgen. 

2. Aan het einde van het fietspad linksaf gaan (Grotestraat) en de eerste straat rechts ingaan 

(Voorstraat). 

3. Aan het einde rechtsaf richting de brug via de Industrieweg en voor de dijk van de brug linksaf 

gaan over de Heesbeenweg richting de dijk aan de Maas. 

4. Op de dijk bij een informatiebord via een overstapje de uiterwaard in en onder de brug door 

lopen. Je kunt hier kiezen om door de uiterwaarden te blijven lopen of over het fietspad op de 

dijk. 

5. De dijk gaat in de richting van een buurtschap en je ziet reeds een weg dichterbij komen aan 

de linkerhand naar een T-splitsing. Ga deze weg op en loop het dorpje Doeveren in. Ga de 

eerste weg rechtsaf de Dorpstraat in en volg deze tot een kruispunt over een weg en steekt 

deze over en vervolgt het pad over de wal. 
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6. Op het kruispunt rechtdoor lopen (doodlopende weg met fietspad) Je loopt over een oude 

verdedigingswal steekt een weg over 

7. Ga bij een weg met bomen (Kooilaan) linksaf en loop deze mooie weg geruime tijd af (je 

passeert een eendenkooi) 

8. Aan het einde van de weg linksaf langs een tweebaansweg lopen (je kunt de roodwitte 

markering volgen) 

9. Ga bij de T-splitsing rechtsaf richting Heusden en Oud Heusden. Loop vervolgens rechtdoor 

met aan de rechterhand een meubelzaak en supermarkt 

10. Ga linksaf de Steenweg in en volg deze tot de parkeerplaats 
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