GENOOTSCHAP SINT JACOB REGIO DEN BOSCH
Wandeling 24 augustus Sint Oedenrode e.o.
Een zonovergoten dag met een strakblauwe hemel was het begin van een dag waarop 34 wandelaars
van ons Genootschap een tocht, door Liesbeth Spijkers uitgezet, van ca. 20 km gingen maken.
Boskant was deze keer het startpunt. Al snel kwamen we in het bosrijke gebied waarmee deze
omgeving rijkelijk is gezegend. De warmte die deze middag, tot net boven 30 gr. C. zou stijgen, werd
getemperd door de wandeling in het prachtige groen waarop we vrijwel de hele dag werden
getrakteerd. Toch was de grote droogte die de natuur
bedreigt, hier en daar zichtbaar door o.a. dode
coniferen, berken en andere voor droogte gevoelige
bomen. Tegelijk konden we genieten van de
overdadige bloei van de reuzenspringbalsemien die
zich op veel plaatsen liet zien. Een plant met eetbare
jonge blaadjes en eetbare zaden, die als ze rijp zijn bij
het aanraken van het rijpe zaaddoosje, de hierin
aanwezige zaden tot wel zeven meter ver weg schiet.
Deze plant, afkomstig uit de Himalaya, woekert vooral
in de bermen op stikstofrijke plaatsen en kan soms
tot een plaag uitgroeien.
Lopend over de Hulst passeerden we het Jukeboxmuseum, dat op afspraak open wordt gesteld en
vlakbij de ingang van dit museum was het huisje van de bekende nar van de Efteling zichtbaar, met
als voorloper de nog meer bekende kabouter Pardoes.
De Dommel bleef als een goede begeleider steeds op loopafstand van ons vandaan en soms konden
we van het heldere water met de vele waterplanten in deze nog steeds stromende loop,
waarschijnlijk gevoed door de Maas, blijven genieten. Op diverse plaatsen langs de Dommel, hier en
daar met loopplanken om in natte perioden het pad te kunnen blijven volgen, hebben kunstenaars
zich kunnen uitleven met diverse projecten gerelateerd aan water.
Aangekomen in Liempde hadden we onze
eerste stop. Door Elly, dochter van Liesbeth,
en haar man Remco, werden we met de twee
kinderen gastvrij ontvangen. Een kleine
rustpauze om het noodzakelijke te doen en te
genieten in de tuin met koffie en drankjes fris.

Na deze welkome break arriveerden we bij de
Dommel met een oversteek via een heus
trekpontje, het Sint Janspontje, bediend door
twee alleraardigste meisjes, die ons als volleerde
schippers met veel plezier overzetten.

Vroeger, in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen werd de Dommel nog bevaren en in latere
tijden op diverse plaatsen gekanaliseerd. Nu is de Dommel weer in zijn oude glorie hersteld als een
meanderende rivier, die een grote meerwaarde heeft voor natuur en natuurbeleving.
We kwamen uit op ons lunchadres, café den Toel,
waar we al eens op andere wandeling
pauzeerden. De drukke gesprekken met een hoog
gehalte aan Camino-ervaringen en ook allerlei
plannen die nog dit jaar zullen worden
gerealiseerd, gaven de vriendschappelijke sfeer
weer die elk van onze wandelingen sieren.

Verder lopend bij de uitkijktoren werd een
korte stop ingelast. De aanwezige infopanelen
geven hier uitleg over het Groene Woud, de
biodiversiteit en de uitgestrektheid van het
gebied tussen de stedendriehoek Eindhoven,
Tilburg en Den Bosch.
Verder lopend kwamen we bij het ouderlijk huis
van Liesbeth, een Brabantse langgevelboerderij,
waar haar zus met haar gezin ons opwachtte met
koel water en citroendrank. Wat een
hartelijkheid!
Ondanks de toenemende warmte kwamen we in
de buurt van Sint Oedenrode met enkele ‘slotjes’
w.o. het Emmaus-slotje aan de rand van het
grote park rond kasteel Henkenshage.

Aanvankelijk een 15e -eeuws landhuis o.a.
bewoond door Menno van Coehoorn en zijn
nazaten. Door middel van schilderijen in het
kasteel Henkenshage is er een blijvende
herinnering aan de familie Van Coehoorn. Later
is het landhuis tot kasteel met drie torens
verbouwd onder architectuur van Jos Cuijpers,
zoon van de beroemde Pierre Cuijpers uit
Roermond. Het gebouw heeft bestemmingen
gekend zoals het distributiekantoor tijdens de
oorlog en na de bevrijding in 1944 is het kasteel
hoofdkwartier geweest van de 101e Airborne
divisie.

Na een dag vol vriendschap, geschiedenis, natuur en vooral de hartelijkheid van de familie van
Liesbeth konden we na terugkeer in Boskant nog gezellig napraten en genieten van een mooie dag en
een prachtige route waarvoor Liesbeth een spontaan en gemeend applaus kreeg.
Van harte bedankt Liesbeth en niemand zal er bezwaar tegen maken als je nog eens een route uitzet.
Frans van Baars.
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