
HISTORISCHE ROUTE DEN DUNGEN (ONGEVEER 20 KM)

Deze fietsroute leidt u langs de mooiste historische plekjes van Den Dungen. 
Op 9 punten vindt u een informatiebordje waarop u korte en bondige informatie vindt.

Op elk bordje staat ook een QR code met verwijzing naar uitgebreider informatie 
op onze website; www.heemkundedendungen.nl/historische-route



De Rooms Katholieke kerk van Den Dungen is gewijd aan Sint Jacobus de Meerdere en een
bezoek meer dan waard. 
Het priesterkoor dateert uit 1452 en het middenschip uit 1533.
Een mooi voorbeeld van een laatgotische middeleeuwse kerk.

De kerk is onderdeel van de historische kern van het dorp, zoals dat ook geldt voor deze 
karakteristieke gebouwen:



Startpunt is de Litserborg, Litserstraat 2, 5275 BV Den Dungen.

1. Ga bij de Litserborg naar links, richting de kerk en direct voor de kerk rechtsaf de 
Bosscheweg in. 
U passeert links de Mariaschool die dateert uit 1905. Verderop rechts een reeks zeer fraaie 
historische boerderijen. Zowel nummer 20, 24 als 30 zijn het waard om even te stoppen. 
De boerderij op nummer 30 is een zeer fraaie hoekboerderij. Dit soort boerderijen is heel 
typerend voor Den Dungen.

2. Net buiten de bebouwde kom, na nummer 47, vindt u links het eerste informatiebordje bij 
de stokkapel van Antonius Abt (A). Let op met oversteken!

3. U vervolgt de tocht over de Bosscheweg. 
Na 400 meter ziet u rechts het Kapelletje dat ter nagedachtenis aan klooster Sint Barbara-
dal is gebouwd in 1949. Op die plek kruist u ook de voormalige linie 1629 van Frederik 
Hendrik waarover informatie en een maquette bij het kapelletje te vinden zijn. 
Ongeveer 50 meter verderop staat, eveneens aan de rechterzijde, de Schutskooi
met informatiebordje (B)

4. U vervolgt de Bosscheweg richting Den Bosch.
De witte boerderij (nr 60) aan uw rechterzijde is intussen Bed&Breakfast 'De Keer'. 
Vroeger een café waar reizigers een drankje konden nuttigen voordat ze door de natte 
polder naar Den Bosch liepen. Of bij hoog water het veerbootje naar Den Bosch namen.

5. Fiets door totdat u links de Kloosterstraat in kunt fietsen en aan uw rechterhand vindt u 
dan bordje C over deEikendonk en klooster Sint Barbaradal.

6. Ga vervolgens linksaf de Donksestraat in en fiets door tot de tweede straat rechts; 
de Grote Molenstraat. Sla daar rechtsaf.

7. Om de bocht, aan uw linkerhand, vindt u bordje D over de Mugheuvel.  Op het perceel van 
huisnummer 8 stond het slotje De Muggenheuvel.

8. Weer op de fiets gaat u de eerste straat rechtsaf; het Mugheuvelsteegje. Aan het einde 
rechts de Kleine Molenstraat in.

9. Ga vervolgens weer rechts de Horziksestraat in waar u na nummer 6 het fietspad op gaat. 
U fietst nu een stuk over de ringdijk van Den Dungen.Het gebied links van u overstroomde
elke winter en de dijk beschermde het dorp tegen dit hoge water. Deze dijk gebruikte 
Frederik Hendrik ook om het water juist naar de andere kant te pompen en daarmee in 
1629 toegang te krijgen tot Den Bosch. U passeert een uitzichttoren die daaraan herinnert.

10.Fiets door totdat u weer bij het kapelletje komt, sla linksaf en daarna direct rechts de 
Poeldonksedijk op. U fietst weer over de ringdijk en de weg draait scherp om een water 
dat we een 'wiel' noemen. Uitleg over de wiel vindt op bordje E bij de Toon Pakkewiel, 
rechts aan het einde van de bocht.



11.U vervolgt de tocht over de dijk en passeert het aantrekkelijke terras van Herberg 
'De Poeling'.  Direct daarna gaat u rechts en u steekt meteen over om links het fietspad op 
te gaan. Let ook hier op met oversteken. Direct daarna ziet u aan uw linkerhand bordje F 
over het Dijksluisje.

12.U volgt het fietspad verder en treft na enkele honderden meters, net na de picknickplaats, 
links het bordje G aan met uitleg over de Ringdijk.

13.Weer op de fiets blijft u op het fietspad. Na 1,5 km treft u aan uw linkerzijde bordje H aan 
dat informatie geeft over de Dode Aa.14. Aan het eind van het fietspad gaat u linksaf de 
Beemdweg op en vervolgens rechtsaf de Hoek in.

15.Aan het eind van deze weg rechtsaf de Spurkstraat in.De Spurkstraat is zeer rijk aan 
historische boerderijen. Na ca. 100 meter treft u aan de linkerkant het laatste informatie
bordje I aan dat informatie geeft over de Brandsloot. 
Links vindt u ook Museum “Brabants Leven”dat absoluut een bezoek waard is. Er zijn 
over alle mogelijke beroepen oude gereedschappen en andere voorwerpen, waarover 
tijdens een rondleiding van alles wordt uitgelegd.

16.Fiets door over de Spurkstraat tot aan het garagebedrijf. U slaat hier linksaf de IJzeren-
poortweg  in. Deze weg vervolgt u tot u rechts de Nieuwlandweg in slaat.

17.Aan het einde rechtsaf en direct weer rechtsaf de Woudseweg op. Ook deze straat is rijk 
aan boerderijen en de naam ervan verwijst naar de tijd dat dit een groot bosgebied was.

18.U fietst door tot aan de grote kruising bij café 't Trefpunt, waar u weer rechtsaf de 
Spurkstraat in slaat. Ook nu fietst u tot het garagebedrijf, waarna u linksaf de Spekstraat in 
draait.

19.Aan het eind van de Spekstraat gaat u linksaf de Paterstraat in. Dit is naast de Bosscheweg,
Spurkstraat en Woudseweg ook één van de historische linten waar veel boerderijen te 
vinden zijn.

20.Aan het eind van de Paterstraat gaat u rechtsaf het Grinsel in. Deze straat fietst u uit totdat 
u bij de kerk komt en recht voor u Hotel Restaurant Boer Goossens ziet. 
Al sinds 1795 een goede plek voor een drankje en een hapje. Den Dungen heeft een eigen 
culinair kippenras; de Poule Den Dungen. Bij boer Goossens kunt u deze proeven en de 
gastheren vertellen u er graag meer over.

21.U fietst rechts om de kerk en bent dan weer bij de Litserborg. Het begin- en eindpunt van 
deze route.


