Wandelsportvereniging Groot Gestel
Sparrendaal
Rondje 68 is 12,6 km
Startpunt: Parkeerplaats Health City
Kraaiengatweg 3, 5262 LK Vught
Aan het begin van de route passeren we gele poort palen, kenmerkend voor de Marggraff
landgoederen. Ewald Marggraff was een adellijke persoon die naar eigen zeggen meer dan 500
landgoederen bezat. Hij overleed in 2003. Hij liet weliswaar slecht onderhouden landgoederen
na, maar wel bossen waar de natuur zijn gang kon gaan. In 1880 werd op landgoed Elzenburg
een groot landhuis gebouwd met paardenstallen en een portierswoning. Latere eigenaar was
Marggraff. Het huis werd na de oorlog bewoond door een president van het Bossche
gerechtshof. Beide heren raakten echter in de clinch. De villa raakte in verval. We zien nu nog
slechts de ruïne. Maar let eens op de vele oude bomen van het landhuis. De mooie kolossale
rode beuk met zijn machtige kroon en sprookjesachtige uitsteeksels.
Met in zijn voet
romantische inscripties van amoureuze personen. Tegenover deze boom staan nog twee hele
grote tulpenbomen die echter wel in slechte staat verkeren.
We passeren via de achterzijde het landgoed Wargashuyse. Het parkbos heeft stervormige
eiken en beukenlanen. Eeuwenlang staat hier het statige landhuis Wargashuyse. Zijn huidige
verschijningsvorm dateert van 1842.
Na de pauze in 't Groene Woud volgen we de prachtige beukenlaan van landgoed Sparrendaal.
Links het oude landhuis Sparrendaal, werd in 1901 in gebruik genomen door de kloosterorde
van Scheut. De paters hebben 100 jaar op dit landgoed gewoond. Er heeft vanaf 1930 tot 2008
ook een nieuw klooster Sparrendaal gestaan met kapel. Toen in 2008 de laatste paters
vertrokken werd het pand gesloopt. Het oude landhuis en het landgoed zijn nu in bezit van het
Brabants Landschap. De begraafplaats van de paters ligt op een prachtig verscholen plek op het
landgoed. Het hele jaar door zijn in het bos veel reeën te zien en ook tref je nog met
regelmaat een vos.
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Met de rug naar Health City rechtsaf asfaltweg
Gaat over in half verhard
Linksaf bospad Kapellebos langs gele poort-paal
1ste bospad rechtsaf, eikenlaantje
Rechtsaf beukenlaan met bouwland aan rechtse hand
Bij 2 gele poort-palen linksaf, half verhard
Rechtsaf in bocht, gele poort-paal Elzenburg
1ste bospad linksaf, 50 meter verder is een gele poort
Rechtsaf na poort asfaltfietspad
1ste straat linksaf Sparrendaalseweg
Rechtsaf Sparrendaalseweg 4 doodlopend
Rechtsaf tegenover wit huisje, loopplank over greppel, onduidelijk bospad
Links aanhouden, weiland aan linkerhand houden
Vóór landhuis (Wargashuyse) rechtsaf
Rechtsaf op oprijlaan, grindweg
Linksaf op einde klinkerweg welke overgaat in asfalt
Rechtsaf voor verkeerweg tegelfietspad
Linksaf bij verkeerslichten oversteken Helvoirtseweg
Linksaf aan overkant, tegelfietspad
Rechtsaf Cromvoirtsepad, half verhard
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1ste bospaadje rechtsaf (na 20 meter)
Links aanhouden, breder pad
Rechtsaf en meteen weer linksaf pad door liggende boomstam
T-splitsing linksaf over heuveltje
2x op Y-splitsing rechts aanhouden, links hoge sparren en rechts kreupelhout
Linksaf op breed bospad
1ste bospad linksaf, Opengesteld
Einde pad rechtsaf, weer Cromvoirtsepad
Einde linksaf, asfaltfietspad
Pauze bij In ‘t Groene Woud, na de pauze:
Drukke verkeersweg oversteken, VOORZICHTIG
Rechtsaf asfaltfietspad
Linksaf 2de weg (na huisnr 215) Sparrendaal, beukenlaan
Rechtdoor lindelaantje van knp 34 naar knp 36
Linksaf op kruising paden, op het einde van dit laantje, smal bospad
Einde rechtsaf naar poort van begraafplaats
Rechtsaf vóór begraafplaats
Na bocht naar rechts linksaf door slalomhek
Pad maakt bocht naar rechts, slootje aan rechterhand houden
2x bocht naar links
Bij knp 36 rechtdoor langs ijzeren slagboom
1ste paadje linksaf richting plas
Vóór water rechtsaf
Plas bijna helemaal rondlopen
Bij paar meter breed
boswater rechts
aanhouden met water
aan linkerhand
Rechtsaf asfalt fietspad
Rechtsaf na golfbaan,
asfaltvoetpad helemaal
volgen
Einde linksaf
1ste bospad rechtsaf
Rechtdoor op kruising
1ste pad rechtsaf
50m vóór de weg
linksaf langs hulst
struiken
T-splitsing rechtsaf
Einde, na 50m linksaf
2de pad linksaf
Kruising rechtdoor
Einde rechtsaf
Einde breder pad
linksaf
Linksaf bij knp 35
U komt weer bij Health
City, eindpunt
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