Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 84, Groote Wielen 11,5 km
Startpunt op parkeerplaats Hospice en Mariaoord, dat is de parkeerplaats
helemaal vooraan met betonplaten.
Adres: Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen
Pauze bij Manege De Groote Wielen. Vooraf even opbellen naar 073-5226216
De route begint bij landgoed Mariaoord. Op deze plaats stond vroeger een villa waarin
religieuzen een sanatorium stichtten voor mensen met tbc. In de loop der tijd heeft het
plaatsgemaakt voor een modern verpleeghuis. Het landgoed ligt aan een bosrand. In dit bos
zijn hoogteverschillen gevormd door duinen. Het is voedselarme grond met veel grove
dennen en berken. Langs de spoorlijn die overgestoken wordt is in Wereldoorlog II hevig
gevochten. Bevrijders volgden deze route naar 's Hertogenbosch. Na het dorp Kruisstraat
strekt de polder zich uit. Aan de linkerkant tekent het Bossche stadsdeel De Groote Wielen
zich af. Het wordt gebouwd omdat 's-Hertogenbosch behoefte had aan uitbreiding van
woningbouw. Een belangrijke reden voor gemeentelijke herindeling waarbij Rosmalen zijn
zelfstandigheid verloor en bij de stad werd gevoegd. In de Groote Wielen zullen uiteindelijk
4300 woningen komen. Typische straatnamen zoals Vlietdijk, een dijk langs een waterloop.
Of Broekland, dat is een land dat vaak en lang onder water staat.
Bij het uitgraven van de centrale plas werden door zandzuigers restanten van wolharige
mammoeten, wolven, beren, leeuwen maar ook flora en gevogelte gevonden. Stille getuigen
van een landschap van zo'n 50.000 tot 10.000 jaren geleden. Ook verbleven er in
prehistorische tijden verre voorouders, getuige de gevonden gereedschappen van bot.
Bij de Rietdam heeft Brabants Landschap met vrijwilligers een speciale wand van leem
gemaakt waarin de oeverzwaluw kan broeden. Er worden soms wel 250 holen waargenomen.
Bij terugkeer wordt het Sprokkelbosch gepasseerd. In dit gebied zet de gemeente zich in om
het kampen landschap in stand te houden. Het laatste stuk wordt vervolgd door een bos over
een zandrug. Deze zandduinen werden gevormd in de IJstijd. Het bos wordt bewoond door
de specht, goudhaantje, boomvalk, sperwer en havik en diverse uilensoorten.
Routebeschrijving:
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Linksaf vanaf parkeerplaats, asfaltpad naar ingang hospice De Duinse hoeve
Pad vervolgen tussen bebouwing door
Na greppel rechtsaf bospad in bosrand
Linksaf op einde, fietspad
Rechtsaf na 90 m en klinkerweg (Oude Baan) oversteken
Rechtdoor paadje met afrastering aan rechterhand
Gaat over in klinkers en komt bij spoorlijn
Rechtdoor spoorlijn oversteken Vliertwijksestraat
Rechtdoor op kruising bij knp 59 Grintweg
Linksaf op kruising Rompertweg richting knp 62
Rechtsaf fietspad voor bebouwing en weiland
Water steeds aan linkerhand houden
Einde op T splitsing asfaltweg linksaf
Linksaf na WV Groote Wielen, langs het water lopen
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15. Einde rechtsaf
Voor pauze in Eyghentijds, dan doorlopen, bij AH weg oversteken, De Groote Wielen
vervolgen, bij rotonde rechtdoor. Na de pauze Fietspad in Etudestraat nemen, rechtsaf
na 500m fietspad parallel aan de Vlietdijk. Zie kaartje. Wordt dan 13,5 km
16. Onder hoogspanning door en na de rotonde linksaf
Pauze in kantine Manege De Groote Wielen. Na de pauze:
17. Linksaf bij verlaten van de manege.
18. Rechtsaf op einde, fietspad
19. 1ste fietspad linksaf De Doorsteek
20. Langs manege, wordt tegelpad
21. Rechtsaf op klinkerweg
22. 1ste halfverhard linksaf Bruggensestraat
23. Linksaf graspad in rechtse bocht
24. Einde linksaf half verhard
25. Einde linksaf Hondsberg
26. Rechtsaf in bocht klinkerweg Sprokkelbosschestraat 3 t/m 5 en bordje Eigen weg
27. Einde linksaf over spoorlijn
28. Rechtdoor en 2e klinkerweg linksaf (Sparrenburglaan)
29. Rechts aanhouden voor ‘De Heren Seventien’
30. Einde bij klinkerweg Oude Baan linksaf
31. Meteen weer rechtsaf bospaadje dat schuin van de weg afloopt, langs Opengesteld
32. Linksaf op flinke kruising met brede zanderige bospaden
33. Rechtdoor bij schuine kruising, boom met metalen plaatje aan rechterhand
34. Pad volgen en over zandrug gaan
35. Op kruising aan de voet van de rug rechtdoor lopen naar en over open vlakte
36. Waar bebouwing in zicht komt rechts aanhouden
37. Bij bankje
asfaltpad
rechtsaf
38. 1ste klinkerpad
linksaf langs
bebouwing
39. Asfaltvoetpad
linksaf
40. Voor hoofdingang
Mariaoord
linksaf
41. Op kruising
linksaf en
meteen daarna
tegelpad
rechtsaf, komt
uit op
parkeerplaats
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