
 

Rondje 48 Esch II  11 september 2019 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
Esch II 

Rondje 48 is 12,8 km  
 

Start marktplein Esch, 5296 NA 

Pauze Theetuin Buitenlust. Bellen 0411-602030 
 

Er wordt gestart op het marktplein van dit klein maar fijne Brabantse dorp Esch. Hier staat de 
pomp met een kopie van het barnstenen beeldje van de god Bacchus. Het oorspronkelijke 
beeldje werd  in Esch gevonden in  een  Romeins graf van circa 250 n.Chr.  De kerk wordt 
aan de rechterkant gepasseerd. Kijk even naar de 15e eeuwse toren.  Bij de Molenwijkseweg 
heeft men diverse vennen aan elkaar gekoppeld.  Daardoor wordt de kwaliteit van het water 
verbeterd,  maar ook het waterpeil kan eenvoudiger worden beheerd.  Na de spoorlijn ligt het  
53 ha grote  landgoed Sparrenrijk.  Het westelijk gedeelte heeft voornamelijk naaldbomen. 
Oostelijk  liggen een aantal landbouwbedrijven maar ook hier afgewisseld met naaldbos. 
Later plantte men  Amerikaanse eiken. Karakteristiek voor dit bos zijn de rechte lanen. 
Er kan nog een glimp van de oude Essche Stroom worden opgevangen aan de rand van 
landgoed De Eikenhorst.  Het  meanderende water  is eigenlijk een afgesneden restant van de 
oorspronkelijke  Stroom.  Halse Water wordt het  tegenwoordig  genoemd.  Landgoed De 
Eikenhorst werd  rond  1806 aangelegd door twee Bossche wijnhandelaren, de gebroeders De 
Wijs.  Het bos ligt op oude akkers. De heidegrond daarop werd  -hoe kan het anders -  
bemest met afval van de destilleerderij. De grond werd door de druivenschillen alsmaar 
zuurder. Het zou goed kunnen dat daarom de  vele rododendrons er zo magnifiek bijstaan. 
Voor een kopje thee of  koffie kan gestopt worden bij Theetuin Buitenlust. Waar Anna 
wekelijks de lekkerste taarten met ingrediënten uit eigen tuin bakt.  In Groenendaal staan 
twee monumentale boerderijen.  Aan Broekstraat  1  ligt een 19e eeuwse boerderij. Verderop 
in de Pickensteeg 1 is  de boerderij nog een honderdtal jaren ouder.  

 
Routebeschrijving: 
 

1. Loop naar de kerk en neem de klinkerweg rechts langs de begraafplaats 
2. Einde linksaf Venakker 
3. In bocht naar links rechtsaf Smaldijkje fietspad gaat over in Molenwijkseweg 
4. 100 na spoorlijn linksaf bos in Sparrenrijk van knp 44 naar 33 daarna 41 
5. Op kruising bij knooppuntpaal 41 breed bospad linksaf 
6. 1ste pad rechtsaf geen knp route 
7. 2de kruising bospaden linksaf ongeveer 200 meter voor Boxtelseweg gaat over 

in halfverhard 
8. Asfaltweg oversteken, oprijlaan Den Eikenhorst 
9. Na 100m rechtsaf smal bospad rode paaltjes route 

10. Rode paaltjesroute blijven volgen tot bij mastjes, daar rechtsaf waar 
knooppuntroute linksaf gaat, na bocht weilandpad  

11. Rechtdoor weilandpad later bospad 
12. Einde op betonfietspad rechtsaf 
13. Na spoorlijn 1ste weg rechtsaf Postelstraat 
14. Na 50 m rechtsaf Spankerstraat 
15. Gaat over in Groenendaal na brug 
16. Bij Y splitsing linksaf Broekstraat 
17. Einde klinkerweg rechtsaf oversteken en fietspad voor: 

Pauze Theetuin Buitenlust. Bij het verlaten na pauze: 
18. Rechtsaf fietspad 
19. 1ste halfverharde landweg rechtsaf 
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20. Einde rechtsaf op asfaltweg 
21. Na 50m linksaf langs slagboom bospad 
22. Einde bospad bij knooppuntpaal 36 fietspaadje linksaf 
23. Einde fietspad linksaf, dit is bij fietsknooppunt 28 
24. Op kruising rechtdoor Pickensteeg 
25. Einde rechtsaf betonfietspad, Witvensedijk 
26. Linksaf Haarenseweg 
27. Over brug Essche stroom rechtdoor 
28. Einde route op marktplein 


