Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 16, Haanwijk, 12,3 km
Start Petrus Dondersplein Sint Michielsgestel

Haanwijk ligt op een plaats waar de Dommel en de Essche Stroom elkaar ontmoeten. Het is
een 110 hectare groot landgoed met een landhuis, een bakhuisje een veerhuis en
boerderijen. De stichters van Haanwijk behoorden tot het geslacht Herlaar. In documenten uit
1570 wordt voor het eerst melding gemaakt van een hoeve op Haanwijk. Na een houten brug
voert een oprijlaan naar het landgoed Haanwijk met centraal gelegen het gelijknamige
jachthuis uit 1649. Toen trouwde Jacob Sweerts de Landas een vijfenvijftig jarige
wolhandelaar uit de Meierij een zeventien jarig meisje. Een achterkleindochter trouwde eind
achttiende eeuw met een Van Beresteyn van het aangrenzende Maurick. Op een bepaald
moment moet er een geweldige familieruzie ontstaan zijn. Uit de ramen van Haanwijk
weerklonk:"het stinkt hier naar beren!". En toen is het gebeurd dat Haanwijk niet meer via de
hoofdingang, die via Maurick liep, bereikbaar was. Vanaf die tijd is de nooduitgang de
hoofdingang geworden, met een laan met prachtige platanen. In 1850 huurde ene Casimir
van Schlippenbach voor tweehonderd gulden per jaar het landgoed van de familie. Hij was
knap, lang, gevat en zeer geliefd bij de vrouwen. Hij gokte, speelde duels en had een
opwindend liefdesleven. Hij stierf in 1755 onder verdachte omstandigheden. Landgoed
Haanwijk moet destijds in de wijde omgeving onderwerp van gesprek zijn geweest. In 1873
werd Haanwijk geërfd door de Zwitser Guillaume Senrclens de Grancy. Zijn dochter
jonkvrouwe Berthe trouwde met advocaat Bink uit Rotterdam. Vanaf 1953 woonde hún
dochter Berthe in het huis met bijgebouwen. Ook nu nog woont deze familie in het jachthuis.
In het koffie en theehuis het Haantje kan een kopje koffie gedronken worden. In het
gerestaureerde bakhuisje wordt bij speciale gelegenheden nog brood gebakken. Het
omringende landgoed met de eeuwenoude bomen is in bezit en beheer van het Brabants
Landschap.

Routebeschrijving:
1. Langs EM-TÉ, AH en bibliotheek naar de dommelbrug.
2. Over de brug LA, Zegenwerp
3. 1ste pad linksaf over brug, klinkerweg naar sportvelden
4. Vóór hek pad links langs de Dommel volgen
5. Einde over brug zijarm en rechtdoor breed pad
6. Einde smal pad, knooppuntenroute volgen naar knp 58
7. Bij knp 58 linksaf naar knooppunt 57. Vrij snel daarna rechtsaf door het bos
8. Essche weg oversteken en LA
9. Eikenlaan oversteken en direct rechts smal wandelpad in.
10. Mountainbikepaaltje volgen, is op y-splitsing rechts aanhouden
11. Om ven heenlopen, ven aan linkerhand houden
12. Bij knooppuntpaal tussen bramen aan overkant van het ven rechtsaf
13. Bij breed bospad linksaf (knooppuntpaal ontbreekt)
14. Voor nieuwe golfbaan rechtsaf langs slagboom, blijft knooppuntenroute
15. Bij volgende slagboom linksaf. Pad volgen met bocht naar rechts
16. Rechtsaf op einde, Barrierweg
17. Linksaf op kruising Het Volmeer
18. Bij muurtje linksaf en na slagboom rechtsaf
19. Na bermplankje (overstap) linksaf weilandpad langs Essche stroom
20. Pad langs Essche stroom volgen over twee hangbruggen later grasdijk
21. Einde voorrangsweg oversteken naar Halder
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22. Na brug linksaf blauw-rode paaltjesroute over grasdijk
23. Door klaphekjes naar bos
24. Bospad oversteken Haanwijk opengesteld
25. Rechtsaf op einde, blauw paaltje
26. Rechtsaf op einde, asfaltweg
27. Rechtsaf in bocht
Links de Theetuin voor pauze. Telnr: 073-5516034. Openingtijden di-zo bij
mooi weer om 11:00u. Bij verlaten pauzeplaats:
28. Linksaf oprijlaan Haanwijk
29. Linksaf na de brug over de Dommel over de grasdijk bij knp 6 naar knp 1.
30. Houten ‘Piet van de Lee’ brug oversteken, fietspad
31. Bij knp 2 rechtsaf naar knp 27
32. Gravelpad rechtdoor.
33. Op voorrangsweg rechtsaf
34. Na Hema rechtsaf Ceintuurweg
35. Na steenkorfmuurtje graspad langs de Dommel
36. Via parkeerterrein linksaf naar Petrus Donder plein.
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