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Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 

Wandelroute Gemonde 
Rondje 57, 13,2 km  

 
Startpunt bij zaal ‘de Schuif’, met ’t gezicht naar het kerkhof 

Dorpstraat 30, 5293 AN Gemonde 

Pauze Classic Park, telnr: 0411 605 000 of in de zomer het Boerderij ’t Dommeltje, 
telnr: 041-689766 

 
We starten bij cafe De Schuif in Gemonde.  Vijf generaties lang in bezit van de familie 
Verbruggen. Op de gevelsteen staat een zwaan afgebeeld. Naar de officiële benaming  "De 
Zwaan". Opmerkelijk is dat deze naam veel voorkomt bij oude herbergen in de Meierij.  Er zijn 
diverse verklaringen voor. Maar  in 1768 dachten ze het te weten:  "De Swaen voert iedere 
kroeg. So wel in dorp als stad. Omdat hij altijd graeg is met zijn bek in het nat".  In de loop van 
de tijd veranderde de bestaande naam  bij toeval. Toen grootvader Jan Verbruggen, die ook in 
het café werkte, tijdens het handboogschieten met zijn pijl over een andere pijl in de roos 
schoof, werd het voortaan in de volksmond "De Schuif" genoemd. 
Het agrarisch gebied Besselaar werd  op oude kaarten beschreven als "Berzenlaar". Dat 
betekende een open plek in het bos, waar het wild naar toegedreven werd om het daar  af te 
schieten. Vossenholen is een landgoed van 22 hectare. Voornamelijk bestaand uit weilanden, 
afgewisseld met populierenbosjes. In  het bezit van de Marggraff Stichting. Er staan rijen 
prachtige oude knotwilgen.  De meeste  knotwilgen hebben een levensduur van enkele tientallen 
jaren. Bijzonder  is dat deze knotwilgen bijna een eeuw oud zijn.  De dikste boom is 5.20 
diameter. In zulke dikke knotwilgen komen allerlei  plantensoorten voor. Maar ook dieren 
herbergen graag in de grillige stammen.  Na de Schijndelseweg liggen de Ceres volkstuinen.  Dit 
volkstuinencomplex werd in 1953 opgericht. Een honderdtal mensen koesteren hier hun 
plantjes. Terwijl de Romeinse landbouwgodin Ceres, met een krans van korenaren in het haar, 
over hen waakt. Tenslotte pauze in 't Dommeltje. Naar eigen zeggen "loeien ze hier met de 
koeien en feesten met de beesten". Dan gaat  het met de koffie ook wel lukken.    

 
Routebeschrijving: 
 
1. Linksaf dorpstraat. 
2. 1e weg rechtsaf naar Rietstok, rechtdoor wordt zandpad Vier Gemalen 
3. Einde rechtsaf Besselaar 
4. 2de weg rechtsaf Vossenholen wordt landweg tussen populieren 
5. Links aanhouden langs boomkwekerij 
6. Door paalkopjes langs weiland 
7. Na weiland links aanhouden 
8. Einde tussen paalkoppen door en weiland schuin naar links oversteken 
9. Opnieuw door paalkoppen-doorgang en over bruggetje 
10. Rechtsaf eikenlaan 
11. Bij knooppunt 82 linksaf naar knooppunt 29 
12. Schijndelsedijk oversteken en rechtsaf en na 50m weer linksaf 
13. Rechtsaf op einde, bospad, knooppuntroute door bos tot asfaltweg 
14. Bij knooppunt 29 rechtsaf naar knooppunt 28, 27 en 26 
15. Bij knooppunt 26 en richting knooppunt 18 
16. Na Ceres volkstuinen rechtsaf Koppenhoefstraat 
17. Na 150m ligt links Classic Park voor pauze, in de zomermaanden eventueel pauze 

bij punt 22. Bij verlaten pauzeplaats rechtsaf voor poortje naar fietspad 
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18. Rechtsaf op asfaltfietspad na poortje 
19. Einde na viaduct rechtdoor graspad langs de Dommel 
20. Na heuveltje scherp rechtsaf langs hekwerk 
21. Asfaltweg volgen en in bocht naar rechts links aanhouden over terrein Het 

Dommeltje 
22. In de zomer eventueel pauze Boerderij ’t Dommeltje. Buiten seizoen bellen: 041-

689766 
23. Knooppunten  89 – 39 - 88  
24. Knooppunten  86 – 72 – 73 
25. Knooppunt 74 en zaal De Schuif 
 


