Route beschrijving naar Landgoed Haanwijk:
Uit de richting Eindhoven:
Autosnelweg A2 volgen in de richting ’s-Hertogenbosch/Utrecht/Amsterdam tot afrit 24
(Vught) ; einde afrit 24 bij verkeerslichten rechtsaf, richting Sint Michielsgestel.
Na ongeveer 1 km staat rechts (laag) in de berm een ANWB aanwijsbord met het opschrift
‘HALDER’. Hier gaat U linksaf Halder in en meteen nogmaals linksaf. Na ca. 150-200 meter
ligt er een brug over de rivier. U gaat over de brug en komt vervolgens op een onverharde
zandweg. Er staan bij aanvang van de zandweg borden met de naam Haanwijk, alsmede
verbodsborden voor het inrijden. Deze kunt U negeren.
Na ca. 400 meter zandweg ziet U een oud landhuis met een inrijpoort. Op de pilasters van
de poort staan twee ‘Hanen’ (zie foto).
Via de poort kunt U de plaats voor het gebouw oprijden en parkeren (bij gesloten poort
gaarne even via de op de linker pilaster gemonteerde bel/intercom even aanbellen).
Uit de richting Utrecht:
Autosnelweg A2 volgen in de richting ’s-Hertogenbosch/Eindhoven tot afrit 24 (Vught); einde
afrit 24 bij verkeerslichten linksaf richting Sint Michielsgestel.
Na ongeveer 1 km staat rechts (laag) in de berm een ANWB aanwijsbord met het opschrift
‘HALDER’. Hier gaat U linksaf Halder in en meteen nogmaals linksaf. Na ca. 150-200 meter
ligt er een brug over de rivier. U gaat over de brug en komt vervolgens op een onverharde
zandweg. Er staan bij aanvang van de zandweg borden met de naam Haanwijk, alsmede
verbodsborden voor het inrijden. Deze kunt U negeren.
Na ca. 400 meter zandweg ziet U een oud landhuis met een inrijpoort. Op de pilasters van
de poort staan twee ‘Hanen’ (zie foto).
Via de poort kunt U de plaats voor het gebouw oprijden en parkeren (bij gesloten poort
gaarne even via de op de linker pilaster gemonteerde bel/intercom even aanbellen).
Uit de richting Nijmegen/Arnhem:
Autosnelweg A50 tot einde bij Rosmalen/’s-Hertogenbosch volgen en aldaar de A2 in
zuidelijke richting (Eindhoven) volgen. Vervolgens de beschrijving hierboven: Uit de richting
Utrecht volgen.
Uit de richting Breda/Tilburg:
Autoweg N65 volgen tot knooppunt Vught en aldaar de A2 in de richting Eindhoven volgen.
tot afrit 24 (Vught); pas op ! de oprit naar de A2 is tevens afrit 24; einde afrit 24 bij
verkeerslichten linksaf richting Sint Michielsgestel.
Na ongeveer 1 km staat rechts (laag) in de berm een ANWB aanwijsbord met het opschrift
‘HALDER’. Hier gaat U linksaf Halder in en meteen nogmaals linksaf. Na ca. 150-200 meter
ligt er een brug over de rivier. U gaat over de brug en komt vervolgens op een onverharde
zandweg. Er staan bij aanvang van de zandweg borden met de naam Haanwijk, alsmede
verbodsborden voor het inrijden. Deze kunt U negeren.
Na ca. 400 meter zandweg ziet U een oud landhuis met een inrijpoort. Op de pilasters van
de poort staan twee ‘Hanen’. (zie foto)
Via de poort kunt U de plaats voor het gebouw oprijden en parkeren (bij gesloten poort
gaarne even via de op de linker pilaster gemonteerde bel/intercom even aanbellen).

Uit de richting Schijndel
Vanuit Schijndel dient U de zgn. ‘Bossche baan’ te volgen in de richting ’s-Hertogenbosch.
Bij de eerste afslag Sint Michielsgestel gaat U linksaf richting Sint Michielsgestel. U rijdt dan
op de Schijndelseweg. U volgt deze weg tot de kern van het dorp. Vervolgens houdt de
richting Vught aan.
Na het passeren van de Dommel draait U rechtsaf richting Vught. Deze straat heet de
Therestraat.
U volgt de Therestraat helemaal het dorp weer uit in de richting Vught.
Na het verlaten van het dorp komen er kort na elkaar twee vrij haaks bochten in de weg. Een
naar rechts en de tweede naar links.
Na de laatste bocht ziet U na ca. 100-200 meter een bord, wijzend naar rechts met de
aanduiding Halder. U verlaat de weg en volgt de richting naar Halder. Halder is een klein
voor-dorpje van St.Michielsgestel.
Aangekomen bij Halder komt U bij een T-splitsing. Hier gaat U rechtsaf.
U volgt de weg en krijgt na een linkse bocht de rivier de Dommel aan uw rechterzijde.
Na ca. 100-200 meter ziet U rechts een brug over de rivier de Dommel. U gaat over de brug
en komt vervolgens op een onverharde zandweg. Er staan bij aanvang van de zandweg
borden met de naam Haanwijk, alsmede verbodsborden voor het inrijden. Deze kunt U
negeren.
Na ca. 400 meter zandweg ziet U een oud landhuis met een inrijpoort. Op de pilasters van
de poort staan twee ‘Hanen’ (zie foto).
Via de poort kunt U de plaats voor het gebouw oprijden en parkeren (bij gesloten poort
gaarne via de op de linker pilaster gemonteerde bel/intercom aanbellen).

