Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 86, Maurick 12,8 km
Start Petrus Dondersplein Sint Michielsgestel, 5271 AA
Maurick is een van oorsprong 14de eeuws kasteel. De naam Maurick verwijst naar
ridder Hendrik van Mauwerick, afkomstig uit het Geldersche Maurick. Hij kwam door
zijn huwelijk in het bezit van het kasteel. Het huidige gebouw dateert in zijn oudste
vorm uit circa 1470. Door ingrijpende verbouwingen is er van het vroegere karakter
veel verloren gegaan. Vooral toen jonker Jan Heijm, hoofdschout van de Meierij in
1504 opdracht gaf aan de bouwmeester van de Sint Jan het kasteel te vernieuwen. In
die tijd was Brabant bijna voortdurend in oorlog met Gelre. Toen de verschrikkelijke
maarschalk van Gelre, Maarten van Rossum in 1542 het dorp Vught in de as legde,
maar kasteel Maurick met rust liet, werd er al snel gefluisterd dat de toenmalige
bewoner Aert Heijm niet de grootste vijand van Van Rossum zou zijn! Integendeel....
De ingang, een poort geflankeerd door twee torens, is nog authentiek. Het kasteel
bleef ruim een eeuw in de familie Heijm. In 1601 en 1603 tijdens de mislukte
belegeringen van 's Hertogenbosch bood Maurick tot twee keer onderdak aan prins
Maurits van Oranje. Zijn broer, de stedendwinger Frederik Hendrik gebruikte Maurick
in 1629 als hoofdkwartier. De kapel van het kasteel werd na de val van 's
Hertogenbosch, zeker vijftig jaar intensief gebruikt door Vughtse katholieken. In een
tijd dat "paepsche stoutigheden" over het algemeen flink werden bestraft. In de
kelders van het kasteel zaten gevangenen in afwachting van hun berechting in 's
Hertogenbosch. Het kasteel, binnenplein en tuin zijn omgracht en bereikbaar via een
houten brug. De rode ster in zilver die op de voorgevel prijkt, is het wapen van
bouwheer jonkheer Heijm.
Het bos van Maurick is een lange tijd de grootste reigerkolonie van ons land geweest.
Omstreeks 1950 wordt er melding gemaakt van 390 nesten. Nu zitten er nog maar
20.
Routebeschrijving:
1. Vanaf de toren richting Albert Hein en Lunchgalerie De Rijker
2. Brug over en trottoir blijven volgen richting Boxtel Esch
3. Rechtsaf bospad op einde bebouwing bij knp 57 richting 56
4. Rechts aanhouden op Y-splitsing
5. Rechtsaf 1ste bospad
6. Linksaf op einde, breder pad
7. Rechtsaf op kruising bospaden driekwart om vennetje heen
8. Rechtsaf bospad
9. Linksaf op einde breder bospad
10. Rechtsaf op kruising langs houten slagboom, eikenlaantje
11. Linksaf 1ste kruising na houten slagboom, geen knp route
12. Linksaf op einde Barrierweg
13. Rechtsaf asfaltfietspad Tolpad
14. Rechtsaf tegelpad na tunneltje
15. Linksaf parallelweg langs autoweg A2
16. Linksaf klinkerweg Laan van Voorburg
17. Rechtsaf 1ste asfaltpad Parklaan vijver aan rechterhand
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18. Linksaf bij knp 43 richting knp 40
19. Rechtdoor betonplatenpad met water aan linkerhand
20. Rechtdoor Parklaan tot rotonde
21. Rechtsaf asfaltweg Cingels 2 t/m 16
22. Rechtdoor Cingel 13 gaat ver in klinkerweg
23. Rechtsaf op einde na oversteken bij bushalte
24. Rechtdoor trottoir
25. Rechtsaf oversteken trottoir langs Glorieuxlaan
26. Linksaf langs slalomhekje tegelpad gaat over in klinkers
27. Linksaf 1ste asfaltvoetpad
28. Rechtsaf 1ste asfalt voetpad
29. Linksaf op einde asfaltpad
30. Rechtsaf 1ste pad over bruggetje
31. Rechtsaf op einde
32. Rechtdoor op einde trottoir langs Boxtelseweg
33. Rechtdoor na oversteken trottoir
34. Linksaf trappen op over A2 langs pilaren Kasteel Maurick
Pauze Kasteel Maurick, bellen bij grote groep: 073 2048028
na verlaten pauzeplaats rechtdoor half verhard
35. Rechtdoor op kruising naar en door ijzeren poort
36. Linksaf op einde asfaltweg
37. Rechtdoor bij knp 45 richting knp 20
38. Rechtdoor voorrangsweg oversteken
39. Linksaf op einde voor Essche stroom
40. Rechtsaf rood fietspad
41. Linksaf oversteken en tegelpad naar rechts
42. Rechts aanhouden klinkers gaat over in kasseien
43. Linksaf na wit huis
44. Rechtsaf vóór het water bij kruisbeeld, grasdijk langs de Dommel naar knp 1
45. Rechtdoor
bij de
houten
brug, van
knp 1
richting
knp 28
46. Linksaf op
einde
klinkerpad
47. Linksaf op
einde over
brug
48. Einde bij
de toren
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