19 - Gijzenrooische Zegge
Na de gezellige winkelstraatjes van Geldrop wandelt u langs de Kleine
Dommel naar het Kreijlsebos en de bossen van de De Oeffels en de
Philipslanden. Daar kuiert u over kronkelpaadjes, bospaden, graswegen,
een enkel struinpad en een prachtige landweg naar de Stratumse Heide.

Praktische informatie:
Afstand: 15 km
Soort: rondwandeling
Startpunt:
station Geldrop
Parallelweg 2
5664 AC Geldrop
Coördinaten: 51°25'14" N 5°33'1" E

Het laatste deel van deze tocht loopt langs de Gijzenrooische Zegge: een
natuurgebied bestaande uit elzenbroekbos met daaromheen een zone van
natte graslanden en een krans van oude bolle akkers, bosjes en houtwallen.
U wandelt daar over een prachtige landweg dwars door dit kleinschalige en
afwisselende landschap met veel natuurschoon.

Horeca:
In centrum

1. Vanaf stationsplein Parallelweg RD oversteken, Stationsstraat

De Brabantse Boerin
Bogardeind 223
5664 EG Geldrop

Honden: aan de lijn
Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1550/4595

in en blijf deze volgen. Strak voor kerk RA (Korte Kerkstraat).
Aan einde van korte winkelstraat LA (Langstraat). Kruispunt bij
huisnr 1 RD (Molenstraat). Let op: bij lantaarnpaal 9, vóór Kleine
Dommel, RA. Volg paden langs Dommel, eerst graspad, verderop
trottoir en daarna asfaltpad weg onderdoor. Volg daarna 1km lang
graspaden langs Kleine Dommel, onderweg weg onderdoor en bij
brugje op fietspadkruising RD. Na bosje aan einde RA, graspad
tussen graslanden richting bebouwing. Aan einde op klinker/
asfaltwegje LA, maakt rechterbocht. Op Y-spl. bij huisnr 11 LA.
Aan einde LA, bij rotonde RD, weg onderdoor en bij rotonde RD.
Kort daarna fietspad aan rechterkant van weg gaan volgen.
Let op: na ca 300m op het 1e pad RA Kreijlse Bos (bordje) in.
2. Aan einde LA en RA spoor over. Op asfaltpadenkruising RD
(Waterwingebied). Na 200m op 1e pad LA (slagboom + bord
Groote Heide). Na rechterbocht op schuine kruising LA. Na ca
200m op schuine kruising wat scherp RA en al na 30m LA, u ziet
infopaneeltje over Esdekken en gaat hoogspanning onderdoor.
Daarna op Y-splitsing rechts aanhouden. Kruising asfaltfietspad
RD, korte brede beukenlaan, daarna ziet u links een ven. Na dat
ven op kruising LA, verderop ziet u rechts grasland. Aan einde
RA en kort daarna voor bankje rechts aanhouden. Op kruising
na graslanden LA, brede halfverharde weg, en direct na een
elektrahuisje RA, grasweg met verderop links weer een ven.
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Aan einde voor grasland LA, u ziet verderop slagboom.

Voor kerk RA en direct daarna LA (Pastoor van Hooffstraat).

Daar op asfaltkruising RD (Groote Heide). Kruising bij greppel RD.

Aan einde Hertogenlaan RD oversteken en loop breed roze asfalt-

Op volgende kruising (met slagbomen) RA, brede halfverharde

pad door groot park helemaal uit. Aan einde RA, weg RD overste-

weg. Let op: na ruim 100m, direct na greppelkruising, RA, moun-

ken en na tunnel ziet u rechts het station.

tainbikepaadje. In rechterbochtje daarvan, nog vóór greppel, LA,
grassig pad met rechts die greppel. Aan einde RA en na 30m op
kruising LA, grassige weg met rood/geel-markering. Na 300m
op (1e) ruime kruising RA, brede grasweg. Kruising met asfaltweg RD, grasweg (Groote Heide), rechts ziet u groot grasland.
3. Let op: 10m voor graslandhoek, tegenover meerstammige eik,
LA, smal onduidelijk struinpaadje (u loopt nu 200m over flink ruig
struinpad waarop ’s zomers gras vrij hoog kan staan, heeft u hier
geen zin in, ga dan bij die eik RD, op 1e kruising LA en daarna op
landweg RA, lees verder bij *). Volgt u struinpaadje, blijf dan RD
gaan, bij bosrand even om bomenrijtje, lage greppel door en
weiland links van u passeren, daarna volgt stukje (’s zomers erg
hoog) gras. Aan einde RA. *Blijf bochtige landweg 1½ km volgen.
Op (2e) schuine kruising (daar ziet u rechts gras/akkerland)
scherp RA, zandweg met links even dat gras/akkerlandland.
Op kruising met fietspad en zandweg RD, fietspad onder hoogspanning, loop fietspad over heide uit. Na 1km aan einde RA,
asfaltwegje, verderop snelweg over. Na veerooster RA, na 20m
op Y-splitsing links aanhouden en RD (gele pijl), heidepad, blijf
pad met bochtjes volgen. Aan einde LA, breder pad met gele pijl.
Op kruising RD richting hek 100m verderop. Daar voorbij RD,
asfaltpad, maakt verderop linkerbocht (daarin landweg met
fietspad naar rechts negeren).
4. Na ca 400m, kort na linkerbochtje (daarin pad van rechts
negeren), op graslandhoek RA. Loop prachtige 1km lange wegje
helemaal uit: na linkerbocht loopt u langs akkers, daar linker
zijpaden negeren (rechts ziet u Gijzenrooische Zegge, helaas
niet toegankelijk natuurgebied). Aan einde RA, zand/landweg.
Aan einde LA Geldrop in. Bij stoplichten RA en RD (Rielsedijk).
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