Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 80, Moerputten 13,3 km
Startpunt Parkeerplaats Moerputten
Hoek Deutersestraat - Honderdmorgensedijk ’s-Hertogenbosch
In een grote ring om ‘s Hertogenbosch ligt een uitgestrekte laagte. Die vroeger als de Maas,
de Dieze en De Dommel hoogwater hadden, regelmatig overstroomde. Die eeuwenlange
overstromingen zorgden er voor dat laagveenmoerassen ontstonden. De Moerputten is een
van de weinig overgebleven laagveenmoerassen ten zuiden van de rivieren. En daar moeten
we zuinig op zijn! Toen de schoenindustrie in Waalwijk zijn glorietijd beleefde heeft men een
spoorlijn aangelegd van Geertruidenberg naar ‘s Hertogenbosch. Dwars door het moeras van
de Moerputten liep het Halve zolen lijntje. Tot 1972 in gebruik, daarna in verval geraakt. In
2003 startte de restauratie van de Moerputtenbrug. Enkele cijfers: kosten restauratie 6,5
miljoen euro. 36 IJzeren brugdelen die 40.000 kilo per stuk wegen. Kijk eens over de rand
naar het gevaarlijk veengebied onder de brug. Het water is ondiep. Zwemmen kan niet en
lopen ook niet want je komt vast te zitten in het veen. Het 118 hectare grote terrein bestaat
uit verschillende terreintypen. Er zijn hooilanden, rietvelden, moerassen, open wateren en
wilgenstruwelen. Vanzelfsprekend heeft het gebied een rijke maar kwetsbare flora en fauna.
Heel bijzonder is het verhaal van het Pimpernelblauwtje. Verdwenen uit Nederland. Maar in
1990 is het vlindertje vanuit Polen weer geïntroduceerd in de Moerputten. En dat kan alleen
maar omdat alle omstandigheden juist in dit kwetsbare gebied aanwezig zijn. Er groeit een
speciaal plantje, de rode Pimpernel en er woont een speciale mier de Moerassteekmier. En die
twee factoren moeten bij elkaar in de buurt staan. Zonder hen kan het Pimpernelblauwe
vlindertje niet voortbestaan. De vlinder zoekt de nectar in het Pimpernelplantje en legt er zijn
eitjes. Het eitje wordt in het plantje een larfje. Dan komt de knoopmier en neemt het larfje
mee naar zijn nestje onder de grond. Daar doet het larfje zich in de wintertijd tegoed aan
ongeveer 250 mierenlarfjes. Hij verpopt zich ook nog in het warme mierennest. En dan is het
welletjes. Hij verlaat het mierennest strekt zijn vleugeltjes uit en wordt een mooie vlinder die
in de zomer door de hooilanden gaat vliegen. Eind juni tot half augustus verschijnt de vlinder
in de vroege ochtend. Omdat hier naast de 55 vogelsoorten, kikkers en reeën ook vossen
voorkomen, moeten de honden aan de lijn!
Routebeschrijving:

1. Vanaf parkeerplaats tussen houten slalomhek door richting dijk
2. Trap op, linksaf op dijk, rechtdoor over moerputtenbrug
3. Linksaf voor (Venkant)brug, paadje naar beneden
4. Rechtsaf onder brug door (langs water)
5. Linksaf op einde, fietspad
6. Rechtdoor brug over snelweg (A59) (Heidijk)
7. Rechtsaf op kruising en na 20 meter oversteken
8. Rechtsaf pad naar beneden richting visvijver de Haverkampen
9. Rechtsaf bospad langs rood/wit paaltje
10. Links aanhouden op splitsing van bospaden (plas steeds aan linkerhand)
11. Rechtsaf paadje uit bos
12. Linksaf fietspad
13. Rechtsaf op einde, Vlijmensedijk
14. Linksaf Molenstraat
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15. Linksaf op einde, Meliestraat
16. Rechtdoor en rechts aanhouden, Julianastraat
17. Linksaf Norbertusplein kerk links laten liggen (Pauze hotel restaurant Prinsen)
18. Rechtsaf ‘Van Grensvenpark’
19. Rechtdoor over parkeerplaats
20. Rechtsaf plein langs Bakker Bart (ook een pauze mogelijkheid, kleine groep)
21. Rechtsaf Akkerstraat
22. Linksaf Voorstraat
23. Linksaf Karrestraat
24. Rechtdoor de Akker oversteken, direct linksaf Korte Heistraat
25. In de hoek rechts aanhouden voetpad
26. Rechtsaf voetpad, direct linksaf voetpad
27. Op einde (na oversteken), linksaf Vlaemsche hoeve
28. Rechtsaf op kruising, Vendreef
29. Over snelweg (A59), rechtsaf bospaadje na 30m
30. Linksaf smal paadje naar beneden voor bramenstruik
31. Rechtdoor klinkerweg
32. Rechtsaf op einde, Nassaulaan
33. Direct linksaf Nassaudwarsstraat
34. Rechtsaanhouden over gras, rechtdoor Heisteeg
35. Rechtdoor fietspad Zuiderpark
36. Rechtdoor Willem Hofdijkstraat
37. Linksaf Antoni Staringlaan
38. Rechtdoor smaller straatje, rechtsaf Rademakerssteeg
39. Op einde trap op, rechtdoor over dijk, zandpaadje
40. Linksaf graspad op kruising met graspad
41. Rechtsaf op einde, fietspad op dijk
42. Rechtdoor op kruising (met lavendelweg)
43. Rechtdoor weg (Vendreef) oversteken
44. Rechtsaf langs slagbomen
45. Rechtdoor over venkantbrug
46. Rechtsaf trap af (bij bank), gele paaltjesroute
47. Linksaf op dijklichaam, gele paaltjesroute blijven volgen Bruggenroute
48. Vlak voor verkeersweg linksaf vlonderpad, daarna rechtsaf op dijk
49. Rechtsaf trap af, blauwe paaltjes route
50. Rechtsaf op einde richting parkeerplaats. EINDE !!

Rondje 80 Moerputten.docx

27 juli 2016

