Bosbad Hoeven Fietsroute 10
“Hei”-route + 20 km

Deze route brengt u niet op de heide, maar naar de Heimolen in Rucphen en naar het religieus
erfgoed in Sint Willebrord (in de volksmond vaak ook ‘t-Heike genoemd).
1. U vertrekt vanaf de receptie van Bosbad Hoeven.
2. Voorbij de portiersloge steekt u over en gaat u linksaf. Pas op bij het (2x) oversteken!
3. U rijdt bij de bocht naar de Pagnevaartdreef, rechtdoor over het fietspad naast de
onverharde Oude Antwerpsepostbaan.
4. U slaat rechtsaf naar de Hoenderparkdreef.
5. Aan het eind gaat u rechtsom, de Pastoor van Breugelstraat in en steekt u de
spoorwegovergang over.
6. U gaat meteen linksom, de Margrietstraat in.
7. Bij de kruising met de Bosschenhoofdsestraat gaat u linksom.
8. Aan het eind gaat u rechtsaf de Spoorstraat in
9. U neemt aan de linkerkant de Repestraat.
10. Bij het eind gaat u linksaf op de Onze Lieve Vrouwestraat.
11. Deze volgt u over het viaduct. Op de rotonde gaat u rechtdoor. Naam wordt Spectrum.
12. In de bocht gaat u linksaf, onverharde weg, de Oude Ettensebaan.
13. Aan uw rechterhand vindt u Manege de Gouwberg.
14. Bij de kruising met de Zwaantjesdreef en Hellemonsdreef, gaat u rechtdoor de
Heimolendreef in. Deze leidt naar
De Heimolen. Deze beltmolen stamt uit 1844; in dat jaar is het houten achtkant dat op de belt (de aarden
onderzijde) stond vervangen door een stenen molenromp. De Heimolen heeft een vlucht van 23,80 m. Tot
omstreeks 2000 was deze molen regelmatig in bedrijf. Hierna is hij stil komen te staan. In 2008 heeft de
gemeente Rucphen de molen aangekocht. De molen is de afgelopen jaren compleet gerestaureerd. Nu, na
de restauratie, stelt een vrijwilliger de molen zo af en toe in werking. Er zijn plannen om de molen uit te
breiden met een horecagelegenheid, waar mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding kunnen
vinden en er producten gelieerd aan de molen gemaakt en verkocht kunnen worden.

15. U vervolgt de weg op de Heimolendreef. Deze maakt een flauwe bocht naar rechts naar de
Gastelsebaan. Blijf deze volgen.
16. Aan het eind gaat u rechtsaf de Rucphenseweg op.
17. Sla linksom naar de Achterhoeksestraat. Deze maakt een bocht naar rechts.
18. Op de kruising gaat u linksom de Bernardstraat.
19. U neemt vervolgens de Canadastraat aan uw linkerkant.
20. Deze draait naar rechts en wordt Bremstraat.
21. Sla rechtsaf naar de Lindestraat
22. Sla rechtsom naar de Elzenstraat
23. Aan het eind gaat u rechtsom naar de Kaaistraat.
24. U gaat vervolgens weer linksom de Vijverstraat in.
25. Deze volgt u tot aan het Processiepark (op de hoek links staat ‘De Linde’).
Hier gaat u linksom.

26. U gaat via het bruggetje rechtsom het park in. U rijdt over de fietspad van de Esplanade in de
richting van de Willibrorduskerk.

Wanneer u even stilhoudt en de kerk bekijkt ziet u de vijf torens. Deze kerk is gebaseerd op de kerk
van de Franse Mariabedevaartplaats Lourdes. Gebouwd in 1925-1926 door pastoor Petrus
Bastiaansen, een fervent Maria-vereerder. Het lijkt dan ook of de ‘bovenkerk’ op een hoger plateau
staat, zoals in Lourdes het geval is. Links van de kerk staat het recentelijk gerealiseerde
parochiecentrum/mortuarium. Links van de Esplanade ligt het RK Parochiekerkhof. Ook interessant
om eens te bekijken. Het is nog een traditioneel kerkhof, waar nog veel tijd en aandacht wordt
besteed aan de verzorging van de graven. U kunt er naar toe door links naast de kerk het pad te
volgen. Hier ziet u nog een zogenaamde Piëta. Het is een overblijfsel van de kruisweg welke ooit het
park sierde. Levensgrote betonnen beeldengroepen, die de lijdensweg van Christus uitbeeldden. In
de zeventiger jaren zijn deze groepen, die vaak erg vervallen waren, verwijderd. Een aantal jaren
geleden zijn nieuwe statie’s geplaatst.
27. Wanneer u rechts van de kerk het pad neemt, komt u uit bij de Mariagrot.
Ook deze werd gebouwd door Petrus Bastiaansen. Het is een exacte replica, waarvan de mythe
verhaalt dat Pastoor Bastiaansen in Lourdes de maten genomen heeft met zijn Rozenkrans. Aan de
rechterzijde vindt u een stukje, dat hij heeft meegenomen uit de grot in Lourdes
28. U gaat richting de Dorpsstraat ( de dichtstbijzijnde straat) en u gaat hier linksom.
29. Aan u linkerhand heeft u verzorgingshuis de Vlegter. De naam is een verwijzing naar het vele
manden vlechten wat hier in het midden van de vorige eeuw gebeurde.
30. Even verderop staat ‘de Rozenkrans’ Tijdens de economische crisis van de vorige eeuw, stond
hier een gebouw, genaamd het Rozenkransfabriek. In het thuiswerk werden vele
rozenkransen gemaakt. Hier werden ze ingeleverd en weer nieuwe materialen opgehaald.
31. U gaat hier de Rozenkransstraat in.
32. Bij de kruising gaat u rechtsaf de Poppestraat volgen.
33. U gaat over het viaduct over de a58 en steekt ook het spoor over.
34. Bij de rotonde gaat u linksom de Bovenstraat in.
35. Aan het einde gaat u rechtsom naar de Oude Antwerpsepostbaan.
36. Even verderop gaat u het park op en bent u weer bij Molecaten Park Bosbad Hoeven.
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