Wandelsportvereniging Groot Gestel
Sparrenrijk
Rondje 43 is 11,5 km
Start marktplein Esch, 5296 NA
De route start op het oude marktpleintje in Esch. Op weg naar landgoed Den Eikenhorst
wordt het Smaldijkje gepasseerd. Ieder jaar trekt in mei een processie door dit fraaie
eikenlaantje van de Essche kerk naar het kapelletje verderop in de route. Na de hoofdpoort
van landgoed Den Eikenhorst wordt men getroffen door een rijkdom van bosschages,
reusachtige beuken, rododendrons en fraaie vijvers. Aan het eind van landgoed meandert de
Essche Stroom. Met wat geluk treft men hier het ijsvogeltje.
Bij het naderen van landgoed Sparrenrijk vallen de vele prachtige eikenlanen op. Vroeger
bracht het hout veel geld in het laatje. De paadjes liggen in een soort breipatroon.
Langwerpige ophogingen tussen de greppels (rabatten) laten zien hoe deze oorspronkelijke
woeste grond in cultuur is gebracht. Het Maria Regina kapelletje dat op de route ligt werd in
1954 gebouwd ter ere van de dogmaverklaring van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
Bij Nergena wordt overgestoken. "Het is minder dan een vlek en lijkt nergens naar". Daarom
verdween dit stukje Nergena in 1921 van de stafkaarten. Maar deze fout is in 1955 wel weer
recht gezet.
Na de stuw in de Essche Stroom ligt Kollenberg. Hier heeft men in 1952 drie spectaculaire
opgravingen gedaan. Men vond grafheuvels behorend aan zeer rijke Romeinse dames uit de
bovenlaag van de bevolking. Aan de andere kant van het water vond men nog eens vier
grafheuvels op Hoogkeiteren. Er waren rijke grafvondsten, wijnkaraffen, luxe glaswerk,
sieraden. En uniek, zelfs een heel klein breiwerkje. De graven in Esch zijn een grote
uitzondering want de meeste Romeinse Brabanders werden bijgezet in veel eenvoudiger
graven. Er wordt nog gezocht waar ooit de villa's moeten hebben gestaan.

Routebeschrijving:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vertrek vanaf marktplein in Esch. Rechtsaf voor de kerk Groenweg.
1ste weg linksaf Willebrordusweg
1ste weg rechtsaf De Hofstad
Einde weg fietspad Smaldijkje
1ste zandpad linksaf, dit is bij knp 15 naar knp 16
T-kruising linksaf Heikant
T-kruising rechtsaf Gestelseweg, bij knp 16 naar knp 23
Overweg oversteken, bospad linksaf, net na de bosrand, Opengesteld
Eikenhorst
9. Na grasveld links aanhouden en rode paaltjes route volgen
10. Voor hoge rondondendronstruiken links meedraaien.
11. Einde route linksaf naar hoofdpoort Eikenhorst.
12. Kruising met asfaltweg rechtdoor, Sparrenrijk.
13. Rechtdoor langs houten slagboom waar hoofdpad naar links buigt
14. Rechtdoor waar hoofdpad langs bakstenen pilaren gaat
15. Einde scherp links langs boomstronk bospad naar verkeersweg
16. Fietspad en verkeersweg oversteken en naar De oude Ketting 200 mtr richting
Boxtel
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Pauze, De oude Ketting, vooraf bellen bij meer dan 10 personen 0411-673030;
De Groene Poort ook bellen bij meer dan 10 personen: 0411-616861 na pauze:
17. Oversteken en fietspad rechtsaf en meteen weer linksaf hetzelfde bospad
18. Smal pad bos in maakt bocht naar links
19. Spoedig rechts aanhouden smal eikenlaantje helemaal uitlopen, van knp 41
naar 33 en vervolgens naar 44
20. Door toegangspoort Sparrenrijk
18. Op asfaltweg rechtsaf
19. 1ste zandweg bij kapelletje linksaf Koningsweg
20. Asfaltweg schuin naar links oversteken Nergena
21. 1ste asfaltweg bij knp 48 rechtsaf Heiweg
22. Voor de brug over de kleine Aa rechtsaf langs water
23. Pad volgen tot stuw in Essche Stroom
24. 1ste pad rechtsaf door poortje en 2de straat rechtsaanhouden blijft Kollenberg
25. Op T-splitsing linksaf Leunisdijk
26. Markt en einde route
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