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Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 

Rondje 38 – Zwijnsbergen – 12,8 km 
 

Startpunt: Restaurant 't Wapen van Cromvoirt 
St. Lambertusstraat 72, 5266 AG Cromvoirt 

Pauze Zorgcentrum Leyenhof, Helvoirt, telnr: 0411-212626 
 
In dit rondje wordt Kasteeltje Zwijnsbergen  gepasseerd, dat ligt in een mooi gebied van 
hoge bomen, knotwilgen en weilanden. Als het zelf zijn geschiedenis aan de passerende 
wandelaar mag vertellen gaat het als volgt:  
"Omstreeks 1300 toen Brabant nog dun bevolkt was startte Johannes de Zweensberge,  een 
boerenbedrijfje  in dit stuifzand gehucht Distelberg.  Hij koos dit plaatsje precies bij de 
ontginning in het stroomgebied van de waterloop de Zandleij.  Een van zijn nazaten kocht 
halverwege de vijftiende eeuw een partijtje bakstenen en bouwde een stenen kamer. Mijn 
status werd aanzienlijk verhoogd. Want tot die tijd was mijn hof uitsluitend opgetrokken uit 
hout en leem.  Mijn nieuwe eigenaar  in de 16e eeuw, een rijke Bossche patriciër,  verbouwde 
me tot een statig herenhuis.  Nadat ik een aantal keren wisselde van eigenaar besloot 
Hendrick Bloeyman mijn omvang flink uit te breiden. Ik kreeg er een stenen put bij, een 
brouwhuis, bakhuis, turfhuis en een varkenshok, maar ook een gracht.  Helaas werd mijn 
baas in 1567 overvallen door de Spaanse soldaten van Alva. Ze vonden dat hij had geheuld 
met de Prins van Oranje. Ze hebben hem "gepijnigd ten uitersten adem toe". En hij heeft nog 
zeker tien jaar last gehad van "verdorven dicke beenen". Van zijn zoon kreeg ik een  
uitzichttorentje en zo werd ik  een kasteeltje.  Ik kreeg een fraaie Engelsche tuin. Toen 
burgemeester van Lanschot van 's Hertogenbosch me kocht in 1914, moest ik toch aardig 
worden opgeknapt. Bovendien stonk de Zandleij enorm van al het afvalwater dat werd 
geloosd van De Tilburgse textielindustrie. Hij hield van mij en bleef hier wonen tot zijn dood 
in 1949. Toen kwam het rampjaar 2001 en kreeg ik het enorm heet door een grote brand. D'r 
moest heel wat aan me worden  gesleuteld.  Dat hebben ze goed gedaan.  Ze konden nu ook 
heel veel bouwhistorisch onderzoek doen naar mijn verleden. Kijk me nu eens trots staan als 
jullie voorbijkomen:  ik ben weer helemaal brandnieuw!"  

 
Routebeschrijving: 

 
1. Met rug naar ’t Wapen van Cromvoirt rechtsaf 
2. Direct weer rechtsaf Lambertusstraat 70 (langs restaurant), einde linksaf, 

halfverhard 
3. Einde asfaltweg rechtsaf en meteen linksaf Scheepenstraat 
4. In bocht bij knp 28 rechtsaf fietspad, naar 29 
5. Net voor het einde linksaf bospad 
6. Rechtdoor wordt tegelpad 
7. Bij knp 29 rechtdoor richting knp 31 
8. Asfaltweg blijven volgen, geen knp route 
9. Wordt halfverhard, spoorlijn oversteken 

10. Voor voorrangsweg rechtsaf Eigen weg, gaat over in fietspad 
11. Rechtsaf 1ste klinkerpad, langs slagboom 
12. Linksaf voor spoor klinkerweg (Parallelweg) 
13. Linksaf Torenstraat 
14. 3de straat rechtaf Martinipad, naakt flauwe bocht naar rechts. 
15. Linksaf Bloeymanstraat 

Voor pauze Zorgcentrum Leyenhof, Bloeymanstraat 14 
16. Na de pauze rechtsaf naar de hoek Martinipad/Bloeymansstraat 
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17. Linksaf Bloeymanstraat vervolgen 
18. Einde rechtsaf Kerkstraat, rechtsaf Achterstraat 
19. Rechtdoor Lindelaan spoor over 
20. Bij knp 20, na huisnr. 37, inmiddels Udenhoutseweg rechtsaf halfverharde 

weg, naar knp 67 
21. Bij witte slagboom rechtsaf (groen bordje Zwijnsbergen), bocht links 
22. Bij bruggetje rechtdoor, einde linksaf graspad (langs Zandleij) 
23. Na sloot linksaf graspad, rechtsaf eerste bospad (over sloot) 
24. Einde rechtsaf zandweg 
25. Linksaf smal paadje door houtwal, dan links en met de bocht mee naar rechts 
26. Op einde rechtsaf langs hek, linksaf bosweg, verderop bocht naar rechts 
27. Einde asfaltweg oversteken, rechtdoor groene slagboom (eigen terrein) 
28. Alle zijpaden negeren, bij knp 60 rechtdoor naar knp 12 
29. Bij knp 12 rechtdoor naar knp 14 
30. Bij knp 14 rechtsaf naar knp 4, is na weiland aan rechterhand 
31. Bij knp 4 rechtdoor naar knp 7 
32. Op kruising rechtdoor Hoenderstraat 
33. LET OP !!! weg oversteken rechtdoor Hoenderstraat 
34. Eerste zandweg scherp linksaf, rechtsaf bospad, einde rechtsaf 
35. Heuvel over, einde rechtsaf klinkerweg (Eikendonk) 
36. Rechtdoor zandweg, einde rechtsaf zandweg, eerste zandweg linksaf 
37. Einde linksaf ’t Wapen van Cromvoirt 

 
 

 


