
Rondje 7 Hooibrug  3 november 2019 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 

Rondje 7, Hooibrug 12 km   
 

Start:  Petrus Dondersplein staande, met de rug naar het gemeentehuis,   
5271 AA 

Pauze: De Oude Ketting, 0411-673030; zo vanaf 11.00u, wo vanaf 10.00u 
 

 
Vrij snel komen we aan in het beekdal  van de Dommel. Eerst even belangrijk om te weten 
dat door de enorme wind aan het einde van de IJstijd gigantische hoeveelheden zand werden 
verplaatst.  Dat dekzand stoof  door het Dommeldal en veroorzaakte langgerekte 
zandruggen.  De Dommel die er toen al stroomde, had grote moeite met zich een weg te 
banen door al dat zand. Dus herhaaldelijk moest hij zijn oorspronkelijke loop verplaatsen en 
zandhindernissen ontwijken. In dit stukje tussen Sint Michielsgestel en Boxtel  was dat heel 
erg het geval. Je ziet dat de landgoederen Venrode en Zegenwerp  op zo'n verhoging van 
dekzand liggen.  Het was voor de bewoners rondom de rivier niet gemakkelijk die te 
beheersen. Men wilde hem zo graag bevaarbaar maken en overstromingen vermijden. 
Daarom dacht men er goed aan te doen de Dommel zoveel mogelijk recht te trekken 
(kanaliseren red.) Dat zie je heel goed langs dit traject.  Ondanks dat de Dommel nu een 
strakke aanblik oplevert, is het er nog steeds prachtig lopen. Maar kijk eens regelmatig naar 
de andere kant van het paadje. Daar zie je al die prachtige afgesneden stukjes oude Dommel 
liggen met  zijn bochten.  Er groeien veel plantensoorten en talloze dieren vinden hier een 
veilige schuil of broedplaats.  De  huidige  Hooibrug is nieuw. Vroeger lag de oude Hooibrug  
een stukje verder  stroomafwaarts. Omdat er veel voedselrijk grasland langs de kronkelige 
Dommel lag, leverde dat veel hooi op. Dat werd met karrenvol over de oude brug getrokken. 
Vandaar de naam. Tenslotte nog  een weetje over  De Hogert aan het begin van deze route. 
Hier heeft men prachtig glaswerk gevonden uit de Romeinse tijd.  Maar lang voor de 
Romeinen zijn  op dit hooggelegen gebied  stenen gepolijste werktuigen gevonden van 
bewoners uit de Nieuwe Steentijd  (5300 - 3200 jaar voor Chr.). 
 

Routebeschrijving: 
 

1: Plein aflopen en linksaf Schijndelseweg 
2: Na huis nr. 28 rechtsaf en daarna linksaf bospad in. 
3: Pad links aanhouden tot aan de dommel. 
4: Bij Dommel linksaf. 
5: Voorbij de sluis maakt pad een bocht naar links. 
6: Bij de molen de verharde weg op en rechtsaf Genenberg,  

gaat over in De Wielse Hoeven 
7:  1e weg rechtsaf De Wielse Hoeven, gaat over in Loopstraat 
8: 1e weg rechtsaf De Hogert 
9: Bij boerderij nr 4, fietsroute volgen naar Hooibrug. 
10: De Dommel blijven volgen tot aan de Hooibrug. 
11: Hooibrug over en einde pad linksaf.  
12: Over A2 autoweg en op einde links 

 Pauze, De Oude Ketting, zo open vanaf 11.00u, wo open vanaf 10.00u 
Pauze op zondag in Liduina, daartoe doorlopen en na de 2de rotonde rechtsaf 
slaan, hier terug komen na de pauze: 

13: Terug over dezelfde weg over de autoweg A2 
14:  50 meter na het viaduct pad linksaf stijl naar beneden 
15: Slingerpad door bos richting vennetje 
16: Voor vennetje smal paadje rechtsaf langs de oever 
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17: Bij grafheuvel linksaf rondgaande route volgen met gele paalkoppen. 
18: Bij uitgang Venrode (metalen slalompalen) linksaf.  
19: Bocht naar links volgen en einde fietspad Esscheweg oversteken. (voorzichtig) 
20: Op Fietspad rechtsaf en bij golfclub de Dommel rechtsaf. Weg oversteken. 
21: Na Bals,Broek huis nr. 9 bocht naar links volgen en  
22: Op splitsing links aanhouden Zegenwerp opengesteld in. 
23: Einde rechtsaf pad volgen met bocht naar links 
24: Einde pad linksaf en weg volgen tot Essche weg. 
25: Direct rechtsaf, brug over en naar Petrus Dondersplein. 

 
 


