Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 49, Helvoirts broek 13,9 km
Start marktplein Esch, 5296 NA
Het Helvoirts Broek ligt in het vochtige dal van de Broekleij en de Oude Leij. Omstreeks 1900
was hier uitsluitend moeras. Begin 1900 begonnen particulieren met het ontginnen van dit
gebied. Het moeras werd in één jaar drooggemalen. Tussen 1988 - 1990 werd het gebied
ernstig verstoord door diep-ploegen. Bodemlagen werden door elkaar gemengd en
natuurwaarden vernietigd. Tegenwoordig worden maatregelen genomen om natuurwaarden
te herstellen. Op de langgerekte hoge gronden van de dekzandrug liggen landgoederen zoals
Jagershagen en Sparrendal.
Ruiting is een zeer belangrijke schakel in het totale beeksysteem van dit gebied. Rond de
kom van Esch werd de Essche Stroom gedurende de voorbije jaren opnieuw ingericht. Door
middel van deze herinrichting heeft het waterschap De Dommel een robuust watersysteem
aangelegd, dat bij extreme weersomstandigheden zorgt voor de veiligheid van de inwoners.
Oorspronkelijk was de Essche Stroom een traag stromende beek. Bij hoogwater kwamen
gebieden onder water te staan, daar waar het juist niet wenselijk was. Daarom was het
noodzakelijk dat de Essche Stroom helemaal op de schob ging. Nu de waterloop is veranderd
in een kronkelende beek is de leefomgeving gunstig voor veel soorten vissen. Grote aantallen
vissen zwemmen er nog niet. Maar dat komt wel nu het water en de bodemkwaliteit
aanzienlijk zijn verbeterd. De oevers zijn nog relatief kaal. Maar toch zien we al veel wuivend
riet en keren zang en weidevogels terug. Nu de Essche Stroom weer beweegt, beweegt het
landschap mee.
Na de stuw passeren we verderop Kollenburg waar tot 1952 grafheuvels waren waarin rijke
Romeinse dames eeuwenlang in weelde rustten. De graven werden ontdekt en opgegraven in
de periode 1950-1952. Het beroemdste voorwerp dat in Esch werd opgegraven was het
barnstenen Bacchusbeeldje dat in 1960 werd ontdekt. Een kopie ervan staat op het
dorpsplein.
Routebeschrijving:
1. Loop vanaf de markt naar de bierpomp
2. Volg Haarenseweg
3. Vóór de brug rechtsaf grasdijk
4. 1ste brug linksaf Groenendaal
5. In bocht links aanhouden, Broekstraat
6. Witvensedijk schuin naar links oversteken, wordt onverhard Schepersdijk
7. Einde rechtsaf en na 30 meter linksaf langs slagboom
8. Fietspad oversteken; ”Opengesteld Jagershagen”
9. Bij 2 slagbomen rechtdoor
10. Kruising na slagboom linksaf
11. Einde graspad na slalomhek rechtsaf fietspad
12. Einde asfaltweg linksaf De Dijk gaat over in Rijksweg
Pauzemogelijkheid voor de winterperiode bij ’t lieve leven, dan niet linksaf maar rechtsaf
op De Dijk, het restaurant ligt bij de Rijksweg (0411-641164)
Na deze pauze op dit punt terugkeren
Bij het BP tankstation eventueel een koffie/toiletstop
13. Bij blauw hek linksaf naar beneden over grasdijk van Oude Leij
14. Oversteken naar rechts bij gemaal
15. Grasdijk volgen
16. 2de pad RA, bij klein bosje
17. Einde linksaf gaat over in Broeksteeg
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18. Rechtdoor knooppuntroute, bij knp 11 naar knp 8
Van 1 apr tot 1 okt kan gepauzeerd worden bij de Koffie en Theeschenkerij Broeksteeg 70
telnr: 0623084814 of 0623329730
19. Bij knp 8 naar knp 7
20. Bij knp 7 linksaf naar knp 75
21. Bij knp 75 RA Heesakker 1A-…
22. Belversestraat rechtsaf en na 20 linksaf Ruiting, knooppuntroute
23. 1ste weg rechtsaf, doodlopend Ruiting 9 en 11, knooppuntroute verlaten
24. Einde linksaf
25. Na 150m rechtsaf langs grasland of bouwland. Geen duidelijk pad.
26. Bij Esschestroom linksaf over grasdijk blijven lopen tot stuw in Esch
27. Stuw naar rechts oversteken daarna rechts aanhouden en dan links
28. Door klaphekje, dan rechtsaf
29. Vóór huisnummer 18 linksaf paadje
30. Einde rechtsaf door slalomhek
31. Einde linksaf Kollenberg
32. Einde linksaf Leunisdijk. Op marktplein en bierpomp einde route
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