Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 21, Esch 12,1 km
Start Marktplein Esch, 5296 NA
Pauze: De Oude Ketting op wo, telnr: 0411-673030;
De Groene Poort telnr: 0411-616861
Esch ligt op een zandige hoogte in een landschap dat bijna in zijn geheel in het stroomdal van
de Essche Stroom ligt. Rondom het dorp liggen verschillende landgoederen. Sparrenrijk in het
oosten, Beukenhorst in het noorden. In het westen landgoed Jagershagen en natuurgebied
Helvoirts Broek. Esch is een klein ,maar fijn dorp dat zijn karakteristieke sfeer zorgvuldig
heeft bewaard. Uit de pomp op het dorpsplein komt eens per jaar bier tijdens de
Bierpompfeesten. Het barnstenen beeldje is de god Bacchus. Het is een replica van het
Romeinse beeldje dat in Esch in een Romeins graf werd gevonden. Er zijn destijds zeven
Romeinse graven gevonden op De Kollenburg en Hoogkeiteren. De bijzondere rijke vondsten
uit de graven vindt men nu in het Noord-Brabantse Museum. De bevolking van Esch leefden
voornamelijk van landbouw. Het is daarom dat men hier nog veel mooie boerderijen aantreft.
Aan de Witvensedijk ziet men een kortgevelboerderij uit 1662. Dit type boerderij heeft een
ingang aan de voorgevel. Op Pickensteeg 1 staat een achttiende eeuwse langgevelboerderij.
Zijn deuren in het lange gedeelte van de gevel.
Landgoed Den Eikenhorst is een natuurgebied met een aantal verrassende bomen. Het
landgoed werd aangelegd door tuinarchitect Zocher (1820-1915)in Engelse landschapsstijl.
Hij ontwierp ook het Amsterdamse Vondelpark. Vroeger was het natuurgebied veel groter en
vormde een geheel met het verderop gelegen Sparrenrijk. Er staan veelsoortige bomen als
eiken, beuken, kastanjes en een gigantische sequoia. De grootste vijver werd Serpentine
genoemd. Het landgoed Jagershagen heeft een mooie afwisseling van cultuurland en loofbos.
Tussen akkers en weilanden van het cultuurland zijn houtsingels aangelegd. Hier vindt men
de kraamkamer voor zes soorten vleermuizen, waaronder de rosse vleermuis. Die in
Noordbrabant een zeldzaamheid vormen. In het najaar is het het een domein van honderden
paddestoelen, in alle soorten en kleuren. De landgoederen hebben een rijke roofvogelstand.

Routebeschrijving:
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Loop richting bierpomp (3 grote kastanje bomen).
Brug oversteken en voetpad volgen.
T-splitsing rechtsaf pad volgen Witvensedijk.
Eerste weg linksaf Pickensteeg/Esschebaan (let op bij oversteken).
Asfaltweg oversteken, fietspad volgen
Na 600 rechtsaf fietspad
1ste bospad bij knooppuntpaal 36 rechtsaf langs bosven
Einde bospad rechtsaf, asfaltweg
Eerste weg linksaf, Scheepersdijk
Weg oversteken (Broekstraat ).
Weg blijven volgen en gaat over in Groenendaal
Brugje over (Sprankersstraat ).
T-splitsing linksaf en direct weer linksaf (Runsdijk)
Spoor over, linksaf bospad in de bosrand
Rechtdoor bospad na grasveldje
Vanaf hier de rode paaltjes route volgen door het bosgebied van landhuis Den
Eikenhorst tot aan de oprijlaan. Halverwege een breed zandpad oversteken!
17. Linksaf op oprijlaan Den Eikenhorst
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Rechtdoor asfaltweg oversteken halfverhard
Rechtdoor waar hoofdpad langs bakstenen pilaren gaat
Einde scherp links langs boomstronk bospad naar verkeersweg
Fietspad en verkeersweg oversteken en naar De Groene Poort
Bij pauze De Groene Poort of De oude Ketting 100m rechts na pauze:
Oversteken en fietspad rechtsaf en meteen weer linksaf bospad
Smal pad bos in maakt bocht naar links
Smal eikenlaantje rechtsaf en dit pad helemaal uitlopen
Na toegangspoort Sparrenrijk op asfaltweg rechtsaf spoor over
Links zie je de Langspier.
Bij kapelletje fietspad volgen.
Einde fietspad rechtsaf Hofstad.
Tweede weg linksaf
T-splitsing rechtsaf
Dorpsstraat schuin oversteken.
U bent terug op het marktplein en einde route.
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