Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 58, ’s-Hertogenbosch 14,4 km
Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen
Pauze Hart van Brabant, Den Bosch, telnr: 073 613 7212
Langs de eeuwenoude moerasgebieden van de Pettelaer voor de stadswallen van ’s
Hertogenbosch naderen we de stad via de Oude Dieze. Alle patriciërshuizen hier hebben de
status van rijksmonument. Aan de voet van de eeuwenoude Sint Jan Kathedraal ligt café Hart
van Brabant (1953). Op de Parade lag in de middeleeuwen het Groot Begijnhof. Omstreeks
1274 woonden hier vrome vrouwen die zich aaneensloten als begijnen. Zij woonden in de
schaduw van de Sint Jan op een ommuurde woonhof. Sommigen lieten zich in het begijnhof
insluiten in een kluis om in volstrekte eenzaamheid en armoede te leven. In de
Hinthamerstraat waar nu de bibliotheek gehuisvest is, was jarenlang het Geefhuis (1274)
waar “arme schamele lieden terecht konden voor een aalmoes en brood”. Veel later kwam
hier “ Het Oude mannen en Vrouwenhuis” een bejaardenhuis. Vrouwen en mannen woonden
apart, tot in de jaren zestig heel normaal in Brabantse bejaardenhuizen. Een stukje verderop
aan dezelfde kant van de weg Het Zwanenbroedershuis. Sinds 1483 komen hier leden van de
Illustere Lieve Vrouwe Broederschap bijeen. Zij hebben als doel het vereren van Maria. De
naam komt voort uit de jaarlijkse maaltijd waar na de mis of processie zwaan geserveerd
werd. Kunstschilder Jeroen Bosch was een van hun leden. Tegenwoordig is: “Zwanenbroeder”
een eretitel waarvoor alleen vorstelijke personen in aanmerking komen. Aan Hinthamerstraat
203, functioneert sinds 1442 de oudste psychiatrische inrichting van Nederland, Reinier van
Arkel. De Anthoniuskapel (1491) aan het eind van de Hinthamerstraat werd gebouwd ter ere
van St. Anthonius. Een van de populairste heilige in de late middeleeuwen. Vooral mensen die
aan het St Anthoniusvuur leden, een gruwelijke ziekte waarbij ledematen verdorden en
afstierven, zochten hier hun heil. Helaas resteert alleen nog het gotische geveltje en vormt
tot de dag van vandaag een prachtige afsluiting van de Hinthamerstraat.
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Volg Poeldonksedijk
Einde 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, beukenlaantje
Na 100mtr rechts aanhouden beukenlaan
Einde linksaf
Vóór boerenwoning rechtsaf is bij knp 15 richting knp 82
Einde 30 meter linksaf en daarna rechtsaf graspad omhoog
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Linksaf over ventweg over autoweg A2
Bij Shell pomp links af fietspad volgen
Links aanhouden Heemtuin
1ste asfaltfietspad rechtsaf
Door slalomhek
Scherp linksaf na slalomhek en tegelplaats
Rechtsaf na houten brug
Rechtsaf op einde
Linksaf op einde naar verkeerslichten
Rechtsaf na Oude Dieze, Triniteitstraat
Pauze bij Hart van Brabant op de Parade,
of doorlopen naar Hotel Central aan de markt, na pauze:
Rechtsaf Hinthamerstraat volgen tot voor Antoniusgaarde
Rechtsaf en meteen weer linksaf
Hekellaan bij verkeerslichten oversteken
Rechtdoor Jacob van Maerlantstraat
Steeds rechtdoor langs Campina en verder fietspad langs Zuid-Willemsvaart
Bij Dungense brug rechtsaf
Einde De Poeling
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