Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 6, Dommeldal 12,5 km
Startpunt: Petrus Dondersplein staande, met ’t gezicht naar het
oude gemeentehuis:
Deze route passeert grotendeels het Dommeldal, u zult de rivier De Dommel regelmatig
ontmoeten. Hij ontstaat als bron in het gehucht Wauberg bij Peer in België. Er is sprake van
een piepklein beekje dat over 35 kilometer Belgisch grondgebied slingert. Verschillende
waterlopen en beekjes voeden onderweg het kleine Dommeltje. Als hij in de provincie NoordBrabant arriveert heeft hij al echt het karakter van een rivier. Waarschijnlijk dankt hij zijn
naam aan de Romeinen. Zij noemden hem Duthmala. In die tijd zelfs bevaarbaar en veel
harder stromend over het
85 kilometer lange Brabantse grondgebied. Maar mensen
begonnen de oorspronkelijke oeverbossen te kappen. Dan krijgt zand vrij spel, geleidelijk
werd de rivier op verschillende plaatsen afgesneden en ontstonden stroomversnellingen.
Toch zocht het water gewoon weer zijn eigen weg. De Dommel begint te meanderen (er
ontstaan slingerbochten red). Een tijdlang in de vorige eeuw heeft men om verschillende
redenen op plaatsen de rivier rechtgetrokken (gekanaliseerd). In de 21e eeuw echter zorgen
de Waterschappen ervoor dat de rivier weer zijn oorspronkelijk loop hervindt. Men heeft
begrepen dat zo de rivier meer overtollig regenwater kan bergen om overstromingen te
voorkomen. De rivier stroomt tenslotte langs voormalig Fort Crévecoeur bij 's Hertogenbosch
en via de spuisluizen de Maas in.
Verderop ligt op een natuurlijke hoogte of donk Haanwijk. En ook weer die Romeinen zijn de
naamgevers van deze vroeg bewoonde plaats. Er wordt gezegd dat zij de haan in onze
streken hebben ingevoerd. Het landhuis werd in 1649 gebouwd in deze moerassige
omgeving. Muurankers geven het bouwjaar aan. Het herbergde bewoners van verschillend
pluimage. In 1984 werd het landgoed verkocht aan Brabants Landschap. Het huis,
bijgebouwen en
tuin werden in erfpacht genomen. Om tegemoet te komen in
de
onderhoudskosten wordt koffie en thee geschonken in 't Haantje.
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Vanaf de toren over de parkeerplaats links van de EM-TÉ
Links aanhouden en over de dommelbrug
Rechtsaf pad volgen langs de dommel.
Bij Piet v.d.Lee brug rechtsaf de dommel over en fietspad blijven volgen.
Einde fietspad weg oversteken en linksaf.
Na benzinestation linksaf, de Kapelbergstraat in.
Deze gaat over in de Lookertstraat en meteen rechtdoor Mudakkersedijk.
Bij huis nr. 1 rechtdoor, de dijk op.
Einde dijk rechtsaf.
Bij kruising met Dooibroek rechtdoor.
1e weg linksaf Wolfsdreef.
Bij afslag De Vogelenzang links aanhouden
Bij Pleinse Boys rechtdoor .
Bij slagboom Pettelaar Park rechtdoor en na 30m linksaf.
Bij slagboom rechtdoor.
Asfaltweg oversteken Oud-Herlaer
Pad bij woning bocht naar links
Einde op asfaltweg bij knp 19 linksaf en na 100m bij knp 8 rechtsaf door
houtwal
19. Einde rechtsaf bij knp 8 naar knp 9 gaat over in asfalt
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20. Linksaf in bocht naar rechts Haanwijk pauze mogelijkheid ‘bij wandelweer’ en
vanaf 11:00u en als de deur in de Venstraat open staat (vaak 1ste woensdag vd
maand), Bellen naar 073-5516034 indien onzeker.
21. Na pauze terug en laan t.o. poort
22. Pad linksaf bij blauw-rode paaltje
23. Bij Dommel linksaf over grasdijk
24. Bij dommelbrug bij Halder rechtsaf over brug.
25. Over de brug direct linksaf en na kruisbeeld linksaf de dijk op.
26. Bij Piet v.d. Lee brug rechtdoor, pad langs de Dommel
27. Links aanhouden op splitsing
28. Rechtsaf de brug over de Dommel en rechts aanhouden naar Petrus
Dondersplein.
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