Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 83 Hooghei, 15,3 km
Startpunt op parkeerplaats Hospice en Mariaoord, dat is de
parkeerplaats helemaal vooraan met betonplaten.
Adres: Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen
Pauze Restaurant De Hooghei, telnr: 073-5031241
De wandeling start bij landgoed Mariaoord waarop een modern verpleeghuis is gevestigd. In
de bossen rondom Mariaoord treffen we wat hoogteverschillen aan. Dat zijn opgestoven
restanten van duinen die werden gevormd gedurende het koude IJstijdklimaat. Door
sneeuwstormen vermengden zich sneeuw met zand en stof en vormden langgerekte duinen.
Rosmalen had vroeger niet alleen te maken met stuivend zand in de zomers, maar kreeg in de
winter ook nog eens het overstromingswater van de Maas. De grond is hier voedselarm. Men
sprak over Rosmalen als "ellendig land, 's winters in het water en 's zomers in het zand".
Aan de Oude Baan ligt de markante kortgevelboerderij "De Duinse Hoeve" uit 1627, de oudste
boerderij uit deze omgeving. Aan de overkant de iets jongere hoekgevelboerderij eveneens uit
de 17e eeuw. Beide boerderijen zijn recent gerestaureerd. Langs de voormalige stort worden
oude paardenweidjes omgevormd naar bloemrijke natuurakkers en bijenweiden. Er ligt een
vlinderbaan waar vlinders sprinkhanen en hagedissen zich thuis voelen.
Er zijn nu nog werkzaamheden aan het stuifzandgebied. Men wil dit gebied openhouden zodat
het niet dichtgroeit met bos. Aan de rand staat "het Wiel" van kunstenaar Armando uit 1992.
Een bronzen kunstwerk dat "het wiel van het slagveld maar ook het wiel als rad der
geschiedenis"uitbeeldt. Hierbij refereert Armando aan voorbije tijden. Een eindje verderop
staat eveneens een cirkel," de Kleurencirkel A59", waar juist het volle leven van nu onderdoor
raast.
De route gaat verder via de wijk Maliskamp en langs de Groote Wetering. Om vervolgens
terug te keren door "het Kruipgat", een wildtunnel onder de A59. Deze naam verwijst naar de
eerste helft van de 19e eeuw. Het was een soort gat of nauwe opening waar men door heen
kroop, aan het eind van een met dicht struikgewas begroeid zandpad, aan de rand van
landgoed de Eikenburg.
Routebeschrijving:
1. Asfaltpad naar ingang hospice De Duinse
hoeve, tussen huizen door.
2. Na greppel rechtsaf bospad
3. Na 150m linksaf vóór landbouwgrond en
steeds rechtdoor tot vijfsprong
4. Paadje schuin rechtsaf wordt halfverhard
5. Rechtsaf naar oudebaan-oost
6. Linksaf op Oudebaan-oost en bij
crematorium rechtsaf kerkhof Oudebaan
oost 172
7. Rechtdoor over kerkhof naar bankje,
voetpad er naast door heg naar links
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8. Na 50m T-splitsing linksaf
9. Einde door klaphek en linksaf asfalt
fietspad naar Oudebaan oost
10. Einde rechtsaf
11. Na 130m scherp linksaf bospaadje langs
weilandjes
12. Op einde weiland rechtsaf achter weiland
13. Bij T-splitsing linksaf, beukenlaan
14. Eerste pad rechtsaf asfaltweg oversteken
en meteen links pad dwars over de
zandverstuiving naar het grote bronzen
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wiel van Armando langs de doorgaande
weg tussen Rosmalen en Maliskamp.
Drukke weg voorzichtig oversteken naar
fietspad en linksaf, na rotonde rechtdoor
Bij dierenparkje linksaf Lijsterbeslaan
Einde schuin rechts gravel fietspad
Fietspad volgen met 2 scherpe bochten,
knooppuntroute volgen
Bospad achter sportvelden volgen
Einde linksaf langs wetering (voor pauze;
hier schuin terug naar rechts om bij de
kantine van de voetbalvereniging te
komen, daarna weer hier terug)
Bij houten brug rechtsaf fietspad
Op asfaltweg rechtsaf, bocht naar rechts
en bocht naar links
Gaat over in Veedijk, vóór de brug
linksaf Weteringstraat half verhard
Rechtsaf over 1ste houten brug
Linksaf boslaan na boerderij
1ste pad rechtsaf
Op grote kruising linksaf, niet de kruising
met een bospad
Na slagboom en boerderij rechtdoor
Einde op fietspad linksaf en na 30m
rechtsaf over houten brug
Na 10 m rechtsaf bospaadje
Einde voorrangsweg linksaf (links lopen)
Na 200 meter:
Pauze bij
restaurant De
Hooghei
Linksaf naar
kruispunt.
Achter de
picknickbank aan
de overkant van
het kruispunt
het bospad
zijnde knproute
Rechtdoor
parallel aan
asfaltweg blijven
lopen waar
knooppuntroute
rechtsaf gaat
Na parkeerplaats
oversteken en
fietspad rechtsaf
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volgen
Na brug over Groote Wetering linksaf
over grasdijk
Na volgende houten brug rechtsaf naar
knooppunt 68 richting knp 67
Rechtdoor na dit knooppunt met camping
aan rechterhand
Na twee bochten rechtsaf aan bosrand
Einde linksaf
Einde op asfaltweg rechtsaf
1ste bospad linksaf
Gaat over in gravel fietspad, dit volgen
met bocht naar rechts
Rechtsaf op gradijk na houten brug
Scherp links en daarna meteen rechts
bospad aan het einde van het water
Rechtdoor bospad
Bij mastjes rechtsaf onduidelijk paadje
dat uitkomt op mountainbike route
Route volgen, op t-splitsing rechtsaf, en
door KRUIPGAT is wildtunnel onder A59
Na wildtunnel linksaf omhoog en stukje
langs afrastering lopen
Rechtsaf bij klaphek
Rechtsaf op kruising bospaden
Linksaf op klinkerweg
Rechtsaf asfaltpad in bocht naar links
Linksaf tegelpad na dierenparkje
Rechtsaf voor hoofdgebouw komt uit op

23 september 2022

parkeerplaats bij Hospice. Einde route.
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