Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 60, Essche stroom, 12,1 km
Start parking infocentrum Haanwijk 4, 5271 VG St. Michielsgestel

Koffiepauze: Brasserie Thuys 073 888 1675
Van Landgoed Zegenwerp wordt voor het eerst melding gemaakt in het jaar 1306. Het ligt op
de rand van een dekzandrug die overgaat naar het Dommeldal. De heren van Zegenwerp
hadden destijds visrecht op dit stukje Dommel. Daar ontleent het landgoed ook zijn naam
aan. Een "zegen" is een soort visnet. Op het landgoed ligt golfbaan De Dommel (opgericht
1929)op het heuvelachtige stuifzandgebied met heidevelden.
Na een stuk via de grasdijk langs de Essche Stroom, strekt buurtschap Halder zich uit. Hier
ontmoet de Essche Stroom De Dommel. In 1962 werden op deze plaats spectaculaire
archeologische muntschatten gevonden. Over een houten brug voert een oprijlaan naar het
landgoed Haanwijk met zijn gelijknamige jachthuis uit 1649. Toen trouwde Jacob Sweerts
de Landas een vijfenvijftig jarige wolhandelaar uit de Meierij een zeventien jarig meisje. Een
achter kleindochter 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 woont hún dochter Berthe in het huis met bijgebouwen. Het landgoed is in bezit van het
Brabants Landschap.

Routebeschrijving:
1. Start voor de boswachterij bij knp 19 loop naar Theehuis Haanwijk knp 9
2. Bij knp 9 rechtsaf naar knp 5, doodlopend Haanwijk
3. Na de brug over de Dommel bij knp 5 rechts aanhouden richting knp 20
4. Klinkerweg en provinciale weg Vughterweg oversteken
5. Bij knp 20 rechtdoor richting knp 56
6. Linksaf voor het water over slagboom, grasdijk
7. Vóór het informatiepaneel rechtsaf weilandpad, water aan rechterhand
8. 3x over draad
9. 2 x over hangbrug
10. Einde talud omhoog en rechtsaf op dijk opnieuw over draad
11. Rechtsaf op asfaltweg na duiker
12. Rechtsaf op kruising Barrierweg
13. 1ste linksaf Kievitslaan zandweg
14. Rechtsaf op kruising langs slagboom
15. Linksaf op kruising zandpaden
16. Rechtsaf na 100m
17. Voor open gedeelte linksaf en het ven met de klok mee rondlopen tot houten
afscheiding hier linksaf
18. Op kruising bospaden rechtdoor
19. Einde linksaf
Rondje 60 Essche stroom

13 september 2019

20. Verderop knp route volgen naar knp 57
21. Bij knp 57 rechtsdoor richting knp 58
22. Rechtsaf oversteken langs wit huis
23. Bij splitsing op golfbaan links aanhouden en voorbij 3 rietgedekte woningen
24. Op einde rechtsaf door poort
25. Einde linksaf over brug zijarm Dommel
26. Bij stuw rechtdoor smal pad langs de Dommel
27. Rechtsaf op einde klinkerweg
28. Rechtsaf na brug klinkerweg
29. Rechtsaf op einde over de brug
Pauze bij de Brasserie Thuys, na verlaten pauzeplaats:
30. Rechtsaf richting Dommel brug
31. Vlak voor de Dommel rechtsaf tegelpad Dommel pad
32. Linksaf graspad waar tegelpad naar rechts buigt
33. Einde op klinkerweg linksaf
34. Einde linksaf trottoir
35. Linksaf Willem Alexanderplein
36. Einde rechtsaf trapjes naar graspaadje
37. Water aan linkerhand houden tot brug
38. Brug over de Dommel en na de brug rechtsaf bij knp 1 naar knp 6
39. In buurtschap Halder van knp 6 naar knp 5
40. Rechtsaf brug over de Dommel
41. Meteen na de brug linksaf langs slagboom blauw-rode paalkoppen volgen
42. Rechtsaf voor takkenbossen door 3 klaphekjes
43. Bosweg oversteken Opengesteld Haanwijk
44. Einde op t-splitsing rechtsaf naar parkeerterrein, einde van deze route
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