Wandelroute de Bacchus
Route door Boxtel en Esch
Het wandelroutenetwerk biedt alle informatie die u nodig heeft om zelf een aantrekkelijke en
informatieve wandelroute uit te stippelen. Daarvoor gebruikt u een wandelkaart met het
wandelroutenetwerk en de knooppunten (geelgroene bordjes) in het veld. De ronde symbolen met
cijfers op de kaart corresponderen met de geelgroene knooppunten in het veld. Door van het ene
knooppunt naar het volgende te lopen, creëert u uw eigen wandelroute. Op elk knooppunt kunt u een
keuze maken in welke richting u de wandelroute wenst te vervolgen. Het wandelroutenetwerk is in
twee richtingen te lopen. Op de kaart ziet u tussen de knooppunten een getal staan dat de afstand
tussen de knooppunten weergeeft. Zo kunt u precies de lengte van een route uitrekenen. De
wandelknooppunten kaarten zijn verkrijgbaar bij alle VVV’s en agentschappen.
Om het u gemakkelijk te maken zijn via de knooppunten een aantal mooie routes vervat in het thema
de Romeinen in Het Groene Woud. Langs deze routes liggen vele interessante punten, een deel ervan
is kort beschreven in de route. Langs de route zijn ook informatiepanelen te vinden. Hierop is
informatie te vinden over het gebied en de Romeinse tijd.
Route ± 12 km
Start bij Bezoekerscentrum De Groene Poort – 42 – 41 – 33 – 44 – 14 – 15 – 1 – 3 – 4 – 5 – 12 – 16
– 43 – 33 – 41 – 42 – Terugkomst Bezoekerscentrum De Groene Poort
Start
U verlaat het parkeerterrein van Bezoekerscentrum De Groene Poort en
gaat linksaf het fietspad op. Tegenover restaurant De Oude Ketting
bevindt zich wandelknooppunt 42.
Bezoekerscentrum De Groene Poort
Bosscheweg 80
5283 WB Boxtel
0411 - 616861
www.oertijdmuseum.nl

Knooppunt 41 - Knooppunt 33 - Knooppunt 44 - Knooppunt 14
Knooppunt 15
Wij maken een uitstapje door Esch dat ons voert langs twee kleine informatiepanelen en één groot
informatiepaneel.
Het dorp Esch stond van 1950 tot 1960 in het middelpunt van de belangstelling bij archeologen. Bij
toeval werden zeven rijke Romeinse graven gevonden: drie op de Kollenberg en vier aan de
Haarenseweg. De graven stammen uit de periode 175 tot 250 na Christus. Zij behoorden tot
welgestelde families, die als ‘herenboeren’ in grote luxe villa’s van steen woonden en daarbij zelfs de
beschikking hadden over een badhuis.
U passeert net voor knooppunt 1 de kerk aan uw rechterhand en komt uit in de Dorpsstraat in Esch.
De bakstenen toren van deze Willibrorduskerk is veel ouder dan de kerk zelf en stamt uit de 15 e
eeuw. Hier, in de Dorpsstraat, vertelt een informatiepaneel meer over de vondsten in Esch.
Bij Huize Zwanenburg ter hoogte van de Harenseweg 13d in 1970 een pannenbakkerij met een grote
hoeveelheid dakpanfragementen gevonden. De pannen uit deze oven zijn ongetwijfeld verwerkt in
één of meer stenen villa’s in de nabijheid. Helaas is er nog geen enkele villa ontdekt in of rond Esch.
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Knooppunt 1
In Esch is ook het beroemde Bacchusbeeldje gevonden. Op de kruising,
voorbij de markt van Esch, staat de markante bierpomp. Deze wordt gesierd
door een vergrote kopie van het Bacchusbeeldje. Het Bacchusbeeldje komt
uit een graf van een rijke vrouw. Het beroemde kunstwerk is slechts tien
centimeter hoog en uit één stuk barnsteen vervaardigd. De barnsteen werd
door de Romeinen uit Estland gehaald en bewerkt in ateliers in Italië. De man
van het beeldje heeft in zijn linkerhand een beker vast en in zijn rechterhand
een staf met bovenop een pijnappel. Aan zijn voeten ligt een panter. De
Romeinen hadden dit beeldje in verband gebracht met het leven na de dood.
Knooppunt 3
De twee kleine informatiepanelen vertellen over de vindplaatsen van de graven. Het paneel behorend
bij het grafveld van Kollenberg staat vlak voor de brug bij knooppunt 3.
Het tweede kleine paneel staat bij het grafveld Hoogkeiteren, ter hoogte van Haarenseweg 30, circa
500 meter na fietsknooppunt 29 richting fietsknooppunt 44. Hier is het Bacchusbeeldje gevonden. Bij
dit tweede paneeltje keren we terug naar knooppunt 3 en vanuit daar lopen we verder naar
knooppunt 4.
Knooppunt 4
Vanaf knooppunt 4 kunt u nog even een hapje en een drankje in een Romeins tintje nuttigen bij de
Jofrahoeve. De hoeve is meestal donderdag tot en met zaterdag open. Voor de juiste actuele
openingstijden zie www.jofrahoeve.nl.
Knooppunt 5
Knooppunt 12
Tussen knooppunt 12 en 16 loopt u over een brug die over de Essche
Stroom heen loopt.
Hoewel de bewijzen ervoor ontbreken mogen we aannemen dat de
Essche Stroom en de Dommel tijdens de Romeinse periode op
bescheiden schaal zijn benut als vaarroute.
Knooppunt 16 - Knooppunt 43 - Knooppunt 33 - Knooppunt 41 Knooppunt 42
Hierna keert u terug op het startpunt bij Bezoekerscentrum De
Groene Poort.
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