Wandelsportvereniging GROOT GESTEL
Rondje 5, Seldensate 11,8 km
Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen
Rond het jaar 1300 is hier al sprake van bewoning . Ridder Geerlinck van den Bossche,
bewoonde een hoeve in een doorwaadbare plaats in de rivier de Aa. Hij was ook eigenaar van
kasteel Nemelaer. Omstreeks 1420 werd deze hoeve verbouwd tot een omgracht kasteel met
de naam Seldensate. De oude term "selden zathe" verwijst naar een bijzonder landgoed of
buitenplaats.
Het kasteeltje was eeuwenlang een buitenverblijf voor rijke bewoners van 's Hertogenbosch.
Zij ontvluchtten de stank van de stad in de zomermaanden. Door oorlogsschade en slecht
onderhoud raakte het kasteel uiteindelijk in verval. Het ging verzakken door een dalende
grondwaterstand en kanalisatie van de rivier de Aa. Het kasteeltje werd gesloopt in 1961.
Alleen gerestaureerde fundamenten van het kasteel, de duiventoren en het poortgebouw
resteren. Bij het poortgebouw zie je een vreemde berg tussen de bomen. Dat zijn restanten
van een oude ijskelder. Nu bewoont door vleermuizen. Zeer oude bomen laten zien dat er
hier sprake is van een rijk verleden. Je ziet ronde gaten in de boomstammen van de bonte
specht. Ook diverse uilensoorten verblijven hier graag. Het parkbos is helaas in
verwaarloosde staat. Er loopt nog een bejaarde beukenhaag die leidde naar een boomgaard.
Links van het wandelpad staat een ginkgo, een boomsoort die in de oertijd al voorkwam. Dit
stuk wandelpad is een van de laatst overgebleven voetpaden van de Meierij naar 's
Hertogenbosch. Komende vanuit de omgeving van Veghel liep men zo gedurende vele
eeuwen naar de stad. Overal in het struikgewas wonen kleine zangvogels zoals heggenmus,
tuinfluiter en fitis. Er zijn diverse wielen die in het verleden ontstaan zijn door dijkdoorbraken.
Ze waren vaak zo diep en groot dat ze niet meer te dichten waren. Het Kromme Wiel, aan de
noordgrens van het landgoed is het afgesloten gedeelte van de oorspronkelijk loop van de Aa.
Waterlelie, watermunt en engelwortel, waterzuring en pijptorkruid komen er voor. Het
waterhoentje , reiger en de wilde eend hebben het hier prima naar de zin. Wintertalingen en
kuifeenden zwemmen liever verderop in de Aa.

Routebeschrijving:
1. Loop naar de verkeerslichten over de brug
2. Oversteken en onder N279 door
3. Na Máxima-kanaal rechtsaf fietspad
4. Na wildtunnel rechts linksaf fietspad over nieuwe Aa brug
5. Rechtsaf na picknickbank over de kade
6. Na klaphekje pad vervolgen onder de brug door
7. Blijf op de kade lopen, bij groot hek aan de onderkant van het talud verder
8. Asfaltweg rechtsaf over de brug
9. Na brug over Aa linksaf over grasdijk
10. Vooraan in bosgebied Seldensate rechtsaf bospad langs bosrand volgen
11. 2ste pad over boomgaardveldje linksaf
12. Rechts aanhouden bij weilandje over brugje
13. Route rechtdoor vervolgen naar poortgebouw
14. Na poortgebouw oprijlaan naar wandelknooppunt 33
15. Bij knp 33 richting knooppunt 31
16. Linksaf door klaphekje na Gewads bugske
17. Door 2de klaphekje water links
18. Na 3de klaphekje links van het talud af door het natuurgebied over 2 bruggetjes
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19. Meteen na de hoge akker (nu grasland) linksaf door klaphekje
20. Blijf dit paadje volgen met het water steeds aan de linkerhand
21. Rechtsaf op de asfaltweg Hersend
22. Rechtsaf op einde
23. Dit fietspad helemaal aflopen tot de voorrangsweg
24. Stukje rechtsaf, oversteken en weer linksaf
25. Spoedig weer rechtsaf langs monumentje en kapel
26. Aan de overkant ligt Den Durpsherd
Hier kan gepauzeerd worden (073-5032016) of verderop in de straat bij
Smaakvol (073-7370183). Beiden zijn gesloten op zondag. Alternatief is dan, of
zorgcentrum Berlerode, dit ligt aan Sassenheimseweg.
Mooie pauzeplaats (vooraf reserveren) is ook het terras van Werkboerderij
Buitengewoon in de Beekstraat. Loop dan op Sassenheimseweg niet naar links
maar naar rechts. Sla linksaf Oegstgeestestraat, rechtsaf Kerkwijk, linksaf
Romme, rechtsaf Past van de Boomstraat, linksaf Beekstraat Het terras bevindt
zich achter de laatste bebuwing rechts. Na pauze terugkeren naar Kerkwijk:
27. Kerkwijk uitlopen en bij de markt (Mercuriusplein) de knooppuntroute weer
oppakken naar knp 26 en vervolgens knp 25
28. Aa veld: knp 25 – 24 - 41
29. Vervolgens linksaf naar knp 86
30. Viaduct onder N279 en bij verkeerslichten rechtdoor naar Herberg de Poeling.
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