Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 4, Pettelaer 13,5 km
Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen

Pauze in Paviljoen De Knotwilg, telnr: 073 6130175
Deze route gaat gedeeltelijk over landgoed de Pettelaer, dat zuidelijk van 's Hertogenbosch
ligt. Dit bos werd midden vorige eeuw in de Bossche volksmond "het bos van Piet den dief"
genoemd. Hier woonde toen 's lands grootste gruttersfamilie De Gruyter. Bekend om het
"snoepje van de week" en de slogan "én beter waar én 10%: alleen de Gruyter". De naam
ontstond omdat men dacht dat bij 10 procent korting, de klant die zeker eerst zelf betaald
moest hebben. In dit bos ligt een zandheuvel: De Patersberg. Het is een van de donken vroegere rivierduinen- in dit oude stroomgebied van Dommel en Aa. We passeren een
beukenlaan, als het klopt staan hier nog 117 beuken. Bij de boerderij uit 1913 staat een oude
walnotenboomgaard. Waar de vele vogels graag van smullen. Naast het akkertje oude
hoogstambomen. Na het viaduct over de A2 ligt de Pettelaarse Schans. Hier stond van 1623
tot 1672 een fort. Toen prins Maurits vanaf deze plaats de stad probeerde in te nemen lieten
de Bosschenaren het moeras snel onder water lopen. De Pettelaarse Schans, nog herkenbaar
als oud verdedigingswerk door de vorm van een ster met vijf punten. Aan de andere kant van
de weg staat het Provinciehuis. Gebouwd in 1971 door architect Maaskant. Van hieruit wordt
de provincie Noord-Brabant bestuurd. De toren is 103,50 meter hoog. We gaan door de
Bossche wijk Zuid, ontstaan in 1950. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze wijk zou
worden aangelegd in het Bossche Broek. Gelukkig werd dat voorkomen en is de Bossche
Broek een uniek natuurgebied gebleven met een bufferfunctie in tijden van hoog water. Het
kopje koffie staat klaar bij In de Roos. Daar wordt het met een glimlach koffie geserveerd
door medewerkers met een verstandelijke of lichamelijke beperking. In het weekend is het
gesloten.
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Rechtsaf Poeldonksedijk
Eind weg linksaf Bosscheweg
Eerste fietspad rechtsaf en dijk blijven volgen
In bocht naar links bij knp 10 rechtsaf, asfaltweg volgen
Op kruising linksaf
Rechtdoor bij knp 11 richting knp 12
Door tunnel onder Bosschebaan
Asfaltweg rechtdoor Vogelzang
Einde rechtsaf, Wolfsdreef
Kruising bij Pleinse Boys rechtdoor halfverharde weg volgen
Einde zandpad in bos voor heuveltje rechtsaf zandpad volgen
Linksaf tussen betonkopjes door Pettelaer Opengesteld
Na 100mtr rechtsaf beukenlaan
Einde linksaf
Vóór boerenwoning rechtsaf
Einde rechtdoor grasberm omhoog
Linksaf over ventweg
Over tegelpad rechtdoor tot verkeerslichten
Pettelaarse wegoversteken, Schubertsingel
1ste straat linksaf, Brucknerstraat
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Einde rechtsaf, Beethovenstraat
2de straat linksaf César Francklaan
Voet/fietspad voor afrastering rechtdoor
Rechts aanhouden voormalig ‘In de Roos’.
Rechtsaf 1ste straat
Linksaf klinkerstraat Coornhertstraat
Linksaf asfaltpad schuin tegenover de Van Ruusbroekstraat naar de pauzeplaats
Paviljoen De Knotwilg bij de tennisvereniging BTC.
Na de pauze terug naar de Coornhertstraat en linksaf
Rechtsaf Jacob van Maerlantstraat
2x verkeersweg oversteken en dan linksaf over Lambooybrug
Zuid-Willemsvaart oversteken en rotonde rechtdoor
Vlak vóór de brug over de Aa rechtsaf graspaadje achter huizen langs
Bij de eerstvolgende brug de rivier oversteken en rechtsaf gravelpad langs de
Aa volgen, rechtdoor onder snelweg A2
RA brug over, meteen LA fietspad, einde LA om elektriciteitshuisje, rechtdoor
Orionpad
Einde LA, Beusingsedijk oversteken, RA, bij verkeerslichten N279 oversteken
Dungense brug over, herberg de Poeling, einde
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