
Rondje 78 Gemonde - Besselaar    28 juli 2019 
 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 Gemonde - Besselaar 
Rondje 78, 13,1 km  

 
Startpunt bij zaal ‘de Schuif’, met ’t gezicht naar het kerkhof 

Dorpstraat 30, 5293 AN Gemonde 
Pauze Classic Park, telnr: 0411-605000 

 
We starten bij De Schuif (Skuif) in Gemonde (Gimde). Dat zijn naam hoogstwaarschijnlijk dankt 
aan het Germaanse woord "Gamuntha" (monding aan de rivier). Verklaarbaar, want ten westen 
van Gemonde loopt de Dommel. Over de rivier lag iets verder dan de huidige brug, de oude 
hooibrug. De Tilburgsche Courant berichtte daarover op 13 september 1896: " Zondag op den 
namiddag leverde Gemonde het niet alledaagse schouwspel eener brandende brug. De bekende 
hooibrug namelijk gelegen over de Dommel tusschen Gemonde en Hult, stond in lichtelaaie. 
Lustig sloegen de vlammen rond, gevoed door de teer, waarvan alle pijlers en balken gedrenkt 
zijn. Vanuit Gemonde gezien teekende de brand der hooggelegen brug zich prachtig af op den 
donkeren achtergrond der bosschen van Zegenwerp."   
Na het kopje koffie geflankeerd op de achtergrond door 130 klassiekers in het Classic Park 
Automuseum, volgt landgoed Gasthuiskamp. Doorsneden door de Schijndelse Dijk. Het gebied 
behoort tot het grote oude loofbomencomplex De Geelders. De naam "Gheerlaer"wordt al in 
1419 in een akte genoemd. Toen was het voornamelijk eikenbos. Gedurende de Tachtigjarige 
Oorlog (1568-1648) werd alles gekapt. Men had het hout hard nodig voor oorlogsschepen. Later 
om verwoeste Brabantse dorpen weer op te bouwen. Er werd weer nieuw eikenbos aangeplant. 
Dat hout had men in de 18e eeuw weer nodig als natuurlijke looistof voor de leerlooierijen in 
Sint Oedenrode. Toen er kunstmatige looistoffen kwamen stortte de eikenhoutcultuur in en 
restte slechts opgaand eikenbos. Meteen na de Tweede Wereldoorlog wilde de boerencoöperatie 
Nistelrode een groot deel van de Geelders kappen om er cultuurgrond van te maken. Er werd tot 
op hoog niveau strijd geleverd om de Geelders voor ontginning te redden. Dankzij een 
schenking van mevrouw van Hoogerwou van Liempt kon dit voorkomen worden. De schenking 
draagt de naam van haar overleden echtgenoot, een belangrijk bewogen natuurliefhebber. 

 
Routebeschrijving: 
 

1. Rechtsaf met rug naar De Schuif  
2. Rechtsaf (tweede straat) Kerkeind (richting knooppunt 72) 
3. Op splitsing linksaf Kerkeind vervolgen 
4. Op einde linksaf Veldseweg (landweg), van knp 72 naar 85 
5. Rechtsaf zandpad (van knp 85 naar 87) 
6. Op einde linksaf gravelpad 
7. Rechtsaf asfaltweg, De Schoonberg 
8. Linksaf onverharde weg, Groensteeg 
9. Rechtdoor op einde, asfaltweg, Oude Boomgaard 
10. Rechtdoor op einde, LET OP !!  Schijndelsedijk oversteken 
11. Linksaf fietspad 
12. Rechtsaf De Vennekes (zandweg) 
13. Linksaf asfaltweg 
14. Op einde rechtsaf, asfaltweg. Na 500m rechts Classic Park  

koffiepauze na de pauze: 
15. Weg volgen en eerste weg linksaf (zandweg) Laagstraat  
16. Op splitsing bij knp 18 rechts aanhouden graspad volgen richting knp 14 
17. Op asfaltweg bij knp 14 linksaf graspad, langs slagboom richting knp 15 
18. Na 1e hekje links aanhouden en bij 2e hekje rechtdoor 
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19. Op einde langs slagboom bij knp 15 rechtsaf langs slagboom richting knp 34 
20. Linksaf na bruggetje bij bank (pauze mogelijkheid, 6,6 km) 
21. Links aanhouden in flauwe bocht 
22. Op einde, LET OP !! (Boxtelse)weg oversteken 
23. Linksaf betonfietspad 
24. Rechtsaf bij hekwerk opengesteld Gasthuiskamp (door metalen hek) 
25. Einde rechtsaf 2 klaphekjes door  
26. Na 2de klaphekje rechts aanhouden graspad  
27. Op einde bospad linksaf zwarte mountainbike route  
28. Op einde bij knp 82 knp-route blijven volgen tot knp 79 
29. Op einde klinkerweg linksaf en meteen rechtsaf Besselaar 
30. Bij wandelknooppunt 79 linksaf naar knooppunt 78  
31. Over bermplankjes, pad vervolgen tussen weilanden door  
32. Einde LA bij knooppunt 78 naar knooppunt 77 
33. Rechtsaf 1ste onverharde weg Beekseweg 
34. Bij knp 77 bij kapel rechts aanhouden 
35. Linksaf 1ste weg Vier Gemalen later Rietstok  
36. Bij knp 74 linksaf Dorpsstraat  
37. Einde bij Café De Schuif  

  


