Historische Wandeling Haanwijk – 5 oktober 2014
Het enige van deze wandeling wat tegenviel was de opkomst. We hadden ruimte voor
maximaal 25 mensen, we waren met de helft.
Rond 2 uur vertrokken we vanaf bij het informatiecentrum van het Brabants Landschap op
Haanwijk met Theo Quekel, regiobeheerder van Het Brabants Landschap.
Theo vertelde over het gebied rond Haanwijk. Een plek die al lang bewoond is. Bolakkers
getuigen ervan, opgehoogd door ze eeuwenlang te bemesten. Sporen van Romeinen in het
nabijgelegen Halder, die ongetwijfeld ook hier geweest zijn. Veel ouder materiaal is hier
gevonden zoals stukken van een bijl.
Vanaf het informatiecentrum gingen
we naar het bakhuis, herbouw van het
oude bakhuis dat daar in vroeger tijden
stond. ‘Onze’ Broer Minkels bakte er,
toen ‘ons’ Bakhûske aan de Sint
Jacobusstraat er nog niet was.
Even kijken in de wederopbouwschuur
tegenover het bakhuis. Deze schuur is
in de jaren na de oorlog gebouwd met
geld uit het Marshallplan. De meesten
van zulke schuren zijn verdwenen, ze
waren ook niet bedoeld om er zestig
jaar later nog te staan. Het Brabants
Het bakhuis op Haanwijk
Landschap dacht aan sloop, de
gemeente dacht er anders over en heeft
de schuur op de monumentenlijst geplaatst waardoor hij behouden blijft. Een andere
bestemming wordt gezocht. Op dit ogenblik is het Romeins Museum in beeld. Het zal
duidelijk zijn dat een flinke verbouwing nodig zal zijn.
Over de eeuwenoude weg, langs de
plaats waar de terugkeer van de das in
deze regio begon rond 1990, gingen
we naar ’t Vaantje, het veerhuis. Een
van de oudste stenen gebouwen in
onze contreien. Met Theo konden we
bij het gebouw komen. Uniek, normaal
is dit verboden terrein. Een van de
deelnemers was geboren in de
boerderij bij ’t Vaantje en opgegroeid
op Haanwijk. Van haar kregen we
interessante aanvullingen op het
verhaal van Theo.
't Vaantje
Langs de Dommel gingen we met een
bocht door naar de Ganzendreef, tot de
ruilverkaveling van de jaren zestig de doorgaande weg van Haanwijk naar Oud Herlaar en
Sterrenbos. Dit gebied is normaal ook afgesloten, een rustgebied, onder andere om ruimte te
creëren voor de terugkeer van de bever. Die bever is er al gesignaleerd als zwerfgast.
Nadat we van afstand de boerderij Out Herlaer nog bekeken hadden kwamen we via de
Ganzendreef terug bij het informatiecentrum waar we Theo bedankten voor de interessante
wandeling.
Zoals ik begon: Het enige wat tegengevallen was, was de opkomst. Jammer voor de mensen
die niet geweest zijn!
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