
Rondje 88, Máximakanaal  31 oktober 2019 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 

Rondje 88, Máximakanaal 14,3 km 
 

Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen 
Pauze Stadboerderij Eyghentijds telnr: 06 14840366 

 

1. Start vanaf de parkeerplaats en loop over de brug 
2. Vóór de verkeerslichten voor de oprit rechtsaf breed onverhard pad 
3. Pad volgen onder 2 bruggen door 
4. Na sifon rivier de Aa linksaf over de dijk 
5. Na knuppelbrug talud omhoog 
6. Na picknickbank rechts talud naar beneden 
7. Knuppelpiertje oversteken en langs het water blijven lopen 
8. Rechtsaf talud omhoog 
9. Linksaf op asfalt fietspad 
10. Fietspad volgen Mariannepad 
11. 1ste asfaltpad linksaf Graafsebaan gaat over in klinkers 
12. Rechtdoor trottoir volgen richting ’s-Hertogenbosch 
13. Oversteken vóór viaduct Zuid-Willemsvaart 
14. Linksaf op einde,  Mariannepad 
15. Fietspad volgen onder 2 bruggen door 
16. Neem ter hoogte van de Empelse plas het gravel parallelpad. 
17. Vóór 3de brug linksaf pad verlaten en met de trappen ophoog 
18. Rechtsaf op fietspad 
19. Rechtsaf na brug, beneden weer 

rechtsaf 
20. Rechtsaf na de brug richting: 

Pauze Stadsboerderij Eyghentijds 
21. Linksaf op de dijk na 2 klaphekjes en 

paal Kanaalpark 
22. Rechtsaf na verlaten pauzeplaats gaat 

over in gravelpad 
23. Ter hoogte van Intratuin het pad naar 

links 
24. Na de slagboom rechtaf en linksaf 
25. Na bruggetje linksaf graspad 
26. Na bruggetje vóór kunstwerk linksaf, 

graspad 
27. Graspad langs de Rosmalense Aa zoveel 

mogelijk volgen 
28. Het is mogelijk om strak langs de 

meanderende Rosmalense Aa te lopen 
parallel aan het gravelpad 

29. Bij de sluis linksaf en na het bruggetje 
weer rechtsaf 

30. Op einde bij doodlopende asfaltweg het 
talud op en de route langs het kanaal 
vervolgen 

31. Meteen na laatste brug (Beusing) smal 
graspad talud af en weer op  

32. Linksaf op fietspad 
33. Einde fietspad linksaf over de brug 
34. Bij verkeerslichten rechtdoor 
35. Brug over Zuid-Willemsvaart, einde van 

de route 


