Wandeling Sterrenbos 4 oktober 2015
Enkele reacties tijdens de wandeling: “Verrassend”, “Zo
dichtbij en ik ben hier nog nooit geweest” en “Ik wist niet dat
dit hier was”.
Het Sterrenbos en omgeving was dan ook onbekend terrein
voor de meeste deelnemers aan deze wandeling, georganiseerd
door onze HKV.
Theo Quekel, beheerder van het Brabants Landschap voor het gebied grofweg tussen Den
Bosch en Tilburg, leidde ons rond.
De boerderij en het landhuis op Sterrenbos, nummers 2 en 3, zijn Rijksmonumenten en
stammen uit de 18e eeuw. Nummer 2 en de meeste grond op Sterrenbos is sinds enkele jaren
eigendom van Het Brabants Landschap, nummer 3 is particulier bezit en daarom normaal niet
toegankelijk.
We kregen een buitenkansje: Onder ons was een stel goede
kennissen van de bewoners van nummer 3. Daarom werden
we, als groep, uitgenodigd om te komen kijken naar de
Lourdesgrot, in de afgesloten tuin van nummer 3. De grot is
rond 1850 gebouwd van puimsteen van de Bossche Sint Jan.
Ik ben vaak op Sterrenbos geweest, zulke kans had ik nog
nooit gehad! De Lourdesgrot is bijzonder en is dan ook een
zelfstandig Rijksmonument.
Met Theo Quekel als enthousiaste gids hebben we vervolgens
een kijkje genomen in het atelier van Leon Adriaans, boer en
kunstenaar en voormalig bewoner van de boerderij op nummer
2. De boerderij is door Het Brabants Landschap gekocht van
de stad Den Bosch en heeft als bestemming Çultuur’, gestalte
gegeven door het atelier van Leon Adriaans (1934-2004) te
laten zoals Leon het in 2004 achtergelaten heeft.
De natuur, de cultuurhistorie van het gebied en hoe het
Brabants Landschap daar mee omgaat, kwamen nog
uitgebreid aan bod toen we verder wandelden over het
sterrenbos zelf en de omgeving. Niet al te ver, mede vanwege
ons extraatje moesten we toch terug om de wandeling niet
langer te laten duren dan de twee uur maximaal die er voor
stonden.

Kortom: Opnieuw een geslaagde wandeling, met complimenten aan Theo voor zijn uitleg.
Gijs Sterks

