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Ten zuiden van ‘s-Hertogenbosch ligt het rustige dorpje Sint-Michielsgestel. Tijdens wandeling 1263 kon u al
kennis maken met de Dommel en de Essche Stroom en bij deze flinke maar gemakkelijke route doen we er nog
een schepje bovenop. U wandelt eerst een stukje langs de Dommel en via een bospaadje loopt u naar de
Genenbergmolen. U struint zeer geruime tijd over een schitterend schilderachtig pad langs de Dommel en dan
steekt u de A2 over. Dan passeert u eetcafé de Oude Ketting voor een pauze. Via prachtige bomenlanen wandelt
u naar Landgoed Eikenhorst en dan volgt u geruime tijd een mooi graspad langs de Essche Stroom. Via
veldwegen en leuke bospaadjes loopt u weer naar de Dommel die u terug voert naar het dorp. U kunt ook starten
bij eetcafé de Oude Ketting.

Startadres: Lunchcafé Toren4, Torenstraat 4, Sint-Michielsgestel. Tel:073-5514979. Geopend: Dagelijks
vanaf 10.00 uur.
Eetcafé de Oude Ketting, Bosscheweg 74, Boxtel. Start dan bij punt 3.

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

blz 2 van 3
Totaal omhoog

17,02 km

4 uur

15 m

36 m

1457. SINT-MICHIELSGESTEL 17 km
1. Met uw rug naar het lunchcafé gaat u RD
(Kloosterpad) door de winkelstraat met rechts de
AH en links de 33 m hoge kerktoren, een restant
van de St Michaëlkerk uit het midden van de
15e eeuw. Voor de grote parkeerplaats gaat u R.
Aan het einde steekt u voorzichtig de doorgaande
weg en de grasstrook over en ga dan L over het
voetpad langs de Dommel. Aan de ongelijke
4-sprong, bij slagboom, gaat u RD. Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD en na 20 m
gaat u aan de 3-sprong verder RD. Aan de
3-sprong, bij houten paal, gaat u RD de brug over
en volg de Dommel. Aan de 4-sprong bij de
waterkrachtcentrale Dommelstroom gaat u RD.
Aan de 3-sprong gaat u L (pijl) over het bospad
met links een oud stuk van de Dommel. Aan de
T-splitsing met links de ronde Genenbergmolen
(1842), gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 23 R
(22) over de asfaltweg.

pilaren gaat u L door de mooie bomenlaan. Aan
de 4-sprong gaat u R met rechts een slootje.
Voorbij de mooie boerderij gaat u aan de
4-sprong bij kapel en zitbank, een fijne pauzeplek
na 8,2 km, L door de brede bomenlaan. Voorbij
de greppel gaat u aan de 4-sprong R door de
brede bomenlaan. Aan de 3-sprong bij zitbank
gaat u RD.
Aan de volgende 3-sprong gaat u
verder RD.
Aan de 3-sprong bij infobord
“Sparrenrijk” gaat u RD.

(Bij het laatste huis links, passeert u een tuin met
prachtige dieren, gemaakt van oude fietsbanden).

4.
Voorbij de afsluitboom steekt u de
doorgaande weg over en dan gaat u aan de
T-splitsing bij wkp 23 R (60). Na 10 m gaat u
schuin L over het bospad. Aan de 3-sprong bij
afgezaagde boom gaat u L door de houten
doorgang en volg het pad door het weiland. U
loopt het bos in en na 30 m gaat u aan de
3-sprong bij markeringspaal L over het pad
tussen de paaltjes door.
Voorbij houten
doorgang steekt u een beekje over en volg het
bospad.

Aan de kruising met wkp. 22 gaat u R (De Wielse
Hoeve).

(U passeert een zitbank aan een mooie vijver, een
fijne pauzeplek na 9,5 km).

2. Voorbij de hoeve buigt de weg naar links en
dan gaat u meteen bij stalen afsluitboom R over
het pad langs de afrastering. Het pad buigt haaks
naar rechts (pijl) en voor de Dommel buigt het
pad naar links (pijl). Aan de 3-sprong gaat u RD
en volg nu geruime tijd het prachtige
schilderachtige pad langs de Dommel. Aan de
3-sprong bij zitbank gaat u bij slagboom RD langs
de aanlegsteiger. Na geruime tijd gaat u aan de
3-sprong bij wkp 86 RD (88). Aan de T-splitsing
bij wkp 88 gaat u R (39) over de zandweg langs de
Dommel (let op fietsers). Aan de 3-sprong bij
zitbank en wkp 39 gaat u R (38) de brug over en
volg het voet- fietspad. Aan de T-splitsing bij
wkp 38 gaat u L (37). Voorbij afsluitboom gaat u
aan de 4-sprong schuin R (rode pijl) het
mountainbikepaadje omhoog door het bos. Aan
de T-splitsing gaat u R omhoog en omlaag. Aan
de 3-sprong bij wkp 37 gaat u RD (42). Aan de
T-splitsing gaat u L en na 50 m komt u bij Eetcafé
De Oude Ketting, en mooie pauzeplek.

Aan de 3-sprong gaat u L door de houten
doorgang en volg het pad langs de greppel.
Voorbij houten klaphek gat u L langs een oude
meander van de Essche Stroom. Aan het einde
gaat u R (pijl) de brug over en volg nu het mooie
graspad langs de Essche Stroom.

3. Met uw rug naar het eetcafé steekt u de
doorgaande weg over en gaat u R over het
fietspad.
Bij wkp 42 gaat u RD (59). Let op!
Tegenover de rechts gelegen ingang van het
Oertijdmuseum gaat u L over het bospad. Aan de
ongelijke 4-sprong, met boom in het midden, gaat
u R. Aan de T-splitsing gaat u L met rechts een
weiland. Aan de volgende 4-sprong, met boom in
het midden, gaat u R. Aan de 4-sprong bij twee

De 12 km lange Essche Stroom, genoemd naar het
dopje Esch, begint bij Oisterwijk, waar de Voorste en
Achterste Stroom samenkomen en mondt bij Halder
(tussen Vught en Sint-Michielgestel) uit in de
Dommel).
Na geruime tijd passeert u bij de stuw een
klaphek en volg de beek.
5.
Voorbij de brug negeert u houten klaphek
rechts.
Let op! Circa 30 m vóór de stalen
afsluitboom gaat u schuin R het talud omlaag en
ga dan R over het fietspad langs een
picknickweide, een leuke pauzeplek na 12 km. U
loopt onder de autoweg A2 door en dan gaat u
meteen scherp L het tegelpad omhoog. Boven
gaat u R en meteen daarna gaat u R via klaphek
over het graspad. Op de linker hoek van de
afrastering gaat u meteen L over het graspaadje
en dan gaat u R langs de Essche Stroom. Blijf
nu zeer geruime tijd het paadje vlak langs de
rivier volgen. Let op! Circa 50 m vóór breed
houten hek steekt u R het weiland over richting
volgende breed houten hek en klaphek. Voorbij
dit klaphek loopt u RD de dijk omhoog.

Boven steekt u de smalle asfaltweg over en dan
gaat u bij afsluitboom R over het graspad over de
dijk. Aan de 4-sprong bij wkp 56 gaat u RD (57)
over de veldweg.
Aan de 4-sprong bij
afsluitboom gaat u bij verbodsbord RD (pijl) door
de prachtige bomenlaan.
6. Aan de 4-sprong bij afsluitbomen gaat u L en
ga dan meteen R over het bospad. Aan de
T-splitsing gaat u R met links een stuk heide en
een ven. Dan loopt u door een naaldbos. Aan de
4-sprong bij boomstam gaat u RD (pijl). Aan de
volgende 4-sprong gaat u verder RD (pijl). Na
50 m gaat u aan de 3-sprong L (pijl).
Aan de
volgende 3-sprong gaat u RD (pijl) en dan buigt
het pad naar rechts. Bij wkp 57 gaat u L (58) over
het fietspad. Meteen aan de 3-sprong gaat u RD.
Meteen daarna aan de volgende 3-sprong R (pijl)
door de bomenlaan. (Eigenweg, wandelen
toegestaan)
Let links op golfballen! Voorbij
de golfbaan gaat u aan de Y-splitsing L. Negeer
zijpad rechts en let rechts op golfballen! Volg
dan de bosweg RD (Zevenwerp).
Negeer

blz 3 van 3
zijpaadjes. Aan de 3-sprong, voor de met riet
gedekte huizen, gaat u R omhoog.
7. Aan de 3-sprong bij wkp 58 gaat u L (26). Aan
de volgende 3-sprong gaat u RD met links een
slootje. Loop RD onder een struiken pad door.
Aan het einde gaat u L door de mooie bomenlaan
langs een oude meander van de Dommel. Aan de
3-sprong bij houten hek gaat u RD (pijl) door de
bomenlaan. Bij zitbank, een genietplekje aan de
Dommel, gaat u L over het prachtige pad langs
de
Dommel.
Aan
de
3-sprong
bij
waterkrachtcentrale Dommelstroom gaat u RD
over het pad langs de Dommel. Bij ijzeren poort
gaat u RD over de klinkerweg langs de
parkeerplaats. Voorbij de brug gaat u aan de
T-splitsing R. Aan de grote kruising gaat u R en
bij wkp 28 gaat u RD (27) de brug over. Aan de
3-sprong bij wkp 27 steekt u voorzichtig de
doorgaande weg over en gaat u bij verbodsbord
RD (25). U komt weer bij Lunchcafé Toren4 waar
u de wandeling fijn kunt afsluiten.

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
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

(

