Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 36 Jagershagen - Helvoirt 13 km
Start bij ’t Wapen van Cromvoirt te Cromvoirt
St. Lambertusstraat 72, 5266 AG Cromvoirt
Deze wandelroute start bij "Het Wapen van Cromvoirt". In 1810 bewoont door
burgemeester Egbertus van de Goor, wiens nevenfunctie herbergier was. Eind 1800 werd
het centrum van Cromvoirt getroffen door een grote brand. Zes panden werden verwoest,
wonderwel werd de herberg gespaard. Tegenover het "Wapen van Cromvoirt" staat het
oude gemeentehuis van 1899. Daarnaast de Lambertuskerk van 1888, die in de Tweede
Wereldoorlog zijn grote toren verloor. De naam Cromvoirt bestaat uit twee delen . Voirt
een doorwaadbare plaats in een stroom, mogelijk de Zandleij. Crom verwijst naar de
kromming in de stroom. Het Cromvoirtsepad loopt langs de IJzeren Man. Deze
recreatieplas ligt in de gemeente Vught. Dankt zijn naam aan de grote stoombaggermolen
uit 1890. Het zand van de plas had men nodig om de nieuwe wijk Het Zand bij het station
in 's Hertogenbosch op te hogen. Landgoed Jagershagen dat wordt aangedaan biedt een
mooie afwisseling van cultuurland en loofbos. De grote loofboslanen moeten ongeveer
honderd jaar oud zijn. Tussen akkers en weilanden van het cultuurland zijn houtsingels
aangelegd . In dit struikgewas vindt men de kraamkamer van de rosse vleermuis, een
zeldzaamheid in Noord-Brabant. Er is sprake van een rijke roofvogelstand. Havik, buizerd,
sperwer, torenvalk en bosuil hebben hier hun woongebied. Ze maken vanuit Jagershagen
graag een uitje naar het naastgelegen moerassige Helvoirtse Broek, waar ze zich te goed
doen aan kikkers en andere kleine prooien. We passeren tijdens de wandeling het
eeuwenoude landgoed Wargashuyse met een eerste bewoning genoemd rond het jaar
1300. Midden negentiende eeuw vond een ingrijpende verbouwing plaats. Die
verschijningsvorm heeft het huis nog steeds. Het parkbos werd aangelegd in Engelse
landschapsstijl. Er staan drie monumentale bomen op het landgoed o.a. mammoetboom,
zomereik en een linde met een omtrek 5,29 m.
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Rechtsaf met rug naar ’t Wapen van Cromvoirt
Direct weer rechtsaf langs het restaurant
Einde linksaf, halfverhard
Einde rechtsaf asfaltweg Loverensestraat
1ste asfaltweg linksaf Cromvoirtse-pad langs plas IJzeren Man
Rechtdoor over spoor
Einde rechtsaf Groenewouddreef
LET OP!! N65 oversteken
Rechtsaf op fietspad
Meteen linksaf Helvoirtseweg 211/213
Linksaf op einde Sparrendaalseweg
van knooppunt 32 naar knp 33
Rechtsaf op einde Hoevensestraat
van knp 33 naar knp 44
Rechtsaf op einde van knp 44 naar knp 35
Rechtdoor bij knp 35 naar knp36
Bij knp 36 scherp rechts langs slagboom Opengesteld Jagershagen
Rechtdoor bij 2 slagbomen
Linksaf graspad tussen populieren bij volgende slagboom
Einde rechtsaf fietspad (Esschebaan)
Rechtdoor Esschebaan vervolgen
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20. Linksaf op einde De Dijk
Eventuee plaspauze bij BP tankstation
21. Rechtsaf bij verkeerslichten, N65 oversteken, tegelpad
22. Rechtdoor Torenstraat
23. Tegenover huisnummer 23, links het Martinipad in (klein paadje lang hoge
heggen).
Pauze zorgcentrum Leyenhof tel.: 0411 212626, na de pauze tegenover ingang
rechtdoor
24. Rechtsaf op einde Kastanjelaan
25. Linksaf op einde Torenstraat voorbij café Heren Janssen
26. Rechtsaf vlak voor de spoorwegovergang Parallelweg
27. Linksaf op einde over onbewaakte spoorwegovergang
28. Meteen rechtsaf graspad
29. 2x voorbij prikkeldraad (kan verwijderd worden met handvat, door paardenwei)
30. Einde trappen op naar spoorlijn en aan overkant van de sloot (Broekleij) weer berm
naar beneden
31. Rechtdoor over grasdijk op rechteroever
32. Linksaf op einde over Broekleij bij knp 29
33. Linksaf op einde. Klinkerweg St.-Lambertusstraat, einde bij ’t Wapen van C.
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