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Ten zuiden van ‘s-Hertogenbosch ligt het rustige dorpje Sint-Michielsgestel. Tijdens deze gemakkelijke
wandeling wandelt u al na 2 minuten langs de prachtige Dommel. Dan loopt u langs bosranden en door de
bossen naar een golfbaan. Bij de A2 keert de route en wordt deze steeds mooier. U struint geruime tijd over
graspaadjes langs de Essche Stroom en passeert twee leuke hangbruggen. U komt in het leuke dorpje Halder en
passeert het prachtige Kasteel Nieuw Herlaer. Dan struint u geruime tijd over graspaadjes terug naar het
lunchcafé met mooi terras waar u nog kunt nagenieten. Vraag hier even de sleutel en beklim de Oude Toren.
Boven wacht u een schitterend uitzicht! Neem voor onderweg zelf proviand mee, er staan enkele zitbanken.
GPS-afstand 11400 m, looptijd 2.35 uur en hoogteverschil 4 m.

blz 2 van 3

Startadres: Lunchcafé Toren4, Torenstraat 4, Sint-Michielsgestel. Tel:073-5514979. Geopend: Dagelijks
vanaf 10.00 uur.

1263 SINT-MICHIELSGESTEL 11,4 km
1. Met uw rug naar het lunchcafé gaat u R
(Torenstraat). Vlak voor de brug steekt u L de
doorgaande weg over en ga dan bij infobord en
wandelknooppunt (wkp) 27 RD over het pad met
rechts van u de 120 km lange Dommel, een
zijrivier van de Maas. Aan de ongelijke 4-sprong
gaat u RD langs de stalen slagboom. Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD over de
grindweg. Na 25 m gaat u L over het bospad.
Aan de 3-sprong gaat u R. Aan de T-splitsing
gaat u L de brug over en volg de grindweg langs
de Dommel. U passeert een infobord over de
watercentrale en 15 m verder gaat u bij wkp 26 R
(58) over de stuw. Aan de overzijde gaat u L over
het pad dat bij zitbank naar rechts buigt. Voorbij
brug en houten hek gaat u aan de 3-sprong RD
(pijl) door de bomenlaan. Negeer zijpad links naar
woning en dan buigt het pad naar rechts (pijl) en
wordt een bospad.
2. Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 58 gaat u L
(57) over de grindweg. Aan de 3-sprong gaat u R
(pijl) over het bospad. Na 25 m gaat u aan de
omgekeerde Y-splitsing RD. Aan de kruising gaat
u RD (pijl). Aan de 3-sprong bij dikke boom gaat
u L en na 30 m gaat u aan de 3-sprong RD. (Links
ziet u de golfbaan van Golfclub de Dommel (1928)).
10 m verder negeert u zijpad rechts. Na 25 m
gaat u aan de kruising RD en meteen daarna gaat
u aan de omgekeerde Y-splitsing RD over de
grindweg. Negeer zijpaden. Aan de doorgaande
weg gaat u L. Aan de 3-sprong met de Eikenlaan
gaat u RD. Meteen daarna aan de 3-sprong bij
wkp 57 gaat u R (56) over het pad. Aan de Ysplitsing gaat u R (mountainbikeroute). (U verlaat
hier de gele pijl). Aan de 3-sprong bij afgezaagde
boom gaat u RD, (U verlaat hier alweer de
mountainbikeroute).
3.
Aan de ruime 3-sprong, met boom in het
midden gaat u L. Aan de kruising gaat u R (pijl).
Aan de volgende kruising gaat u RD (pijl). Aan de
3-sprong, met rechts een heidegebied, gaat u L
over het bospad. (U verlaat de pijl). Aan de Tsplitsing gaat u L en meteen daarna aan de
kruising bij afsluitboom gaat u bij verbodsbord R
door de bomenlaan. Aan de volgende kruising bij
afsluitboom gaat u L door de volgende

bomenlaan. (U verlaat de gele pijl). Bij houten hek
buigt de weg naar rechts (Kievitslaantje). Aan de
T-splitsing bij afsluitboom gaat u L. Bij boerderij
neemt u rechts van de weg het paadje dat een
stuk verder aan de linkerkant verder gaat. Negeer
zijpaden. Aan de T-splitsing voor de snelweg gaat
u R (Kampspoor) over de asfaltweg.
4. U loopt over een fietstunnel en 20 m verder
gaat u R via klaphek over het wandelpad langs de
7 km lange Essche Stroom, een zijbeekje van de
Dommel. Bij breed houten hek buigt het pad
haaks naar links. Aan het eind gaat u bij houten
hek door het klaphek en ga meteen bij de
afsluitboom L over het graspad over de dijk. Aan
de 3-sprong bij sluisje gaat u RD langs de beek.
Let op! Waar de beek naar links buigt, gaat u L
de berm omlaag en volg het graspad langs de
beek met rechts afrastering. U passeert een
zitbank, een mooi genietplekje na 8 km lopen. Via
leuke hangbrug steekt u de beek over en volg het
pad. U steekt via de volgende hangbrug de beek
weer over en volg het graspad. Na geruime tijd
gaat u aan de 3-sprong bij kei en infobord RD
over de dijk.
5. Aan de asfaltweg gaat u R. Aan de kruising bij
wkp 20 gaat u RD (5). Steek de doorgaande weg
over, ga R over de klinkerweg en na 25 m gaat u
aan de 3-sprong L (fietsroute 64) over de
klinkerweg. Aan de 3-sprong bij wkp 5 gaat u R
(6) langs het dorp Halder. Waar de klinkerweg
naar rechts buigt, gaat u L over het graspad
langs de Dommel.
(Even verder ziet u scherp links het prachtige
rijksmonumentale kasteel Nieuw Herlaer. De huidige
bebouwing stamt grotendeels uit de 19e eeuw en is
toen gebouwd als klooster en gesticht. Van de
oudere bebouwing is de 15e eeuwse ranke
achtkante traptoren met ingesnoerde spits bewaard
gebleven, waar een 18e eeuws deel omheen is
gebouwd).
Aan de kruising bij brug en wkp 1 gaat u RD (28)
langs de Dommel. Aan de Y-splitsing gaat u L
(pijl) over het bospad. Negeer zijpad rechts.

blz 3 van 3
Aan de kruising bij zitbank steekt u L via brug de
Dommel over. Na de brug loopt u RD over de
parkeerplaats naar de supermarkt en gaat u R
richting toren.

(De alleenstaande in 1937 gerestaureerde toren is
een restant van de middeleeuwse kerk uit het midden
van de 15e eeuw).

(Medio juni 2020 waren hier werkzaamheden. Ga
dan na de brug R en neem dan de eerste weg L. Laat
even weten als de werkzaamheden voorbij zijn.
Alvast bedankt).

Op de hoek komt u weer bij Toren4, de sponsor
van deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of
drinken, De uitbaters vernemen graag wat u van
de wandeling vindt.

Auteur: Jos Wlazlo. Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze
wandelroute mag worden gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

