
Rondje 25 Coudewater  21 februari 2022 

Wandelsportvereniging  Groot Gestel 
Rondje 25, Coudewater 14,3 km 

  
Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen 

Pauze Clubhuis Golfclub Coudewater: telnr:073-5995901  
 

Omdat deze wandeling een gedeelte over landgoed Coudewater gaat  volgt hier een stukje over 
zijn geschiedenis. Omstreeks 1434 werd door Milla van Kampen op het landgoed van Peter de 
Gorter een dubbelklooster gesticht. Er ontstond een klooster voor paters en broeders en voor 
nonnen van de orde van Sint Birgitta. De abdij heette oorspronkelijk Maria van de Koude 
Wateren.  Het klooster kende grote bloei. Maar dat werd verstoord toen in 1629 in opdracht van 
de protestantse Frederik Hendrik de geestelijkheid uit de stad moest verdwijnen.  Toen kwam 
het landgoed in particuliere handen.  In 1870 werd er een psychiatrische inrichting gesticht.  Tot 
een tiental jaren geleden was het gebied  omsloten met een hek.  Nu is het vrij toegankelijk  en 
kan iedereen genieten van de prachtige panden en de landschappelijk aangelegde tuin. Een 
beetje afgescheiden van de rest ligt de oude begraafplaats van Coudewater. Het was vervallen, 
verpauperd en onder een dikke laag mos bedekt. Omdat het een natuurhistorisch monument is 
werd besloten het te restaureren.  Een bezoekje zeker waard.  
Omdat er bij de aanleg van de A59 veel bomen werden gekapt  wordt er tegenwoordig  alles aan 
gedaan om in Maliskamp natuur terug te geven.  Zo zijn er "stapsteengebieden" aangelegd met 
beplanting en ruigtes, een waar paradijs voor bloemen vlinders en insecten.  In het Maliskampse 
bos liggen een zevental poeltjes. Die hebben vroeger dienst gedaan als drinkplaatsen voor vee. 
Ze waren in de loop der tijd grotendeels dichtgeslibd. Maar door de  verscholen liggende 
"paddenpoelen" uit te graven en de natuur zijn gang te laten gaan hoopt men op de terugkeer  
van beschermde diersoorten en amfibieën.   
De kleine  Wetering loopt over de Veedijk langs het sportcomplex onder de Maliskampsestraat 
door en mondt uit in de Groote Wetering bij het Torenstraatje. 
 
Routebeschrijving: 
 

1. Loop naar de brug, verkeerslichten oversteken en onder de weg (N279) door 
2. Bij rotonde 3x oversteken en fietspad naar Den Bosch 
3. Bij oprit naar De Brand oversteken en rechtsaf over parkeerterrein 
4. Rechtsaf vóór de Bailey brug de grasdijk op  
5. Einde grasdijk linksaf, brug over  
6. Linksaf paadje in de berm loopt naar beneden en maakt daarna 2 scherpe 

bochten 
7. Pad vervolgen met water aan rechterhand 
8. Einde op asfaltweg linksaf 
9. Einde rechts of links op Mariannepad, afhankelijk van het geopend zijn van de 

ene of de andere sluisdeur 
10. Na de sluis rechtdoor fietspad tot bushalte, linksaf, bij verkeerslichten rechtsaf 

oversteken 
11. Fietspad met bocht naar rechts en rechtdoor Peter de Gorterstraat 
12. 1ste weg rechtsaf 
13. Op Y-splitsing links aanhouden (hoofdweg), water aan de rechterhand 
14. 1ste weg rechtsaf, met water rechts en oude klooster “Mariënwater” links 
15. Rechtsaf over het bruggetje en linksaf de oude Berlicumseweg, je steekt de 

brug over de oude Wetering over  
16. 1ste oprit linksaf De Loofaert 
17. Linksaf voor het gebouw De Loofaert, klinkerweg 
18. Na het bruggetje rechtdoor 
19. Op de viersprong rechtsaf door een Eikenlaantje (Willibrorda en Buro 30) 
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20. 1ste pad linksaf langs de golfbanen (Eikenbomenlaantje) 
Pauze clublokaal van de Golfvereniging, na de pauze terug door dezelfde 
uitgang en terug door het eikenlaantje 

21. Einde rechts/links/linksaf over de grasdijk langs de Groote Wetering  
22. Rechtsaf over de brug, direct daarna rechtsaf grasdijk 
23. Linksaf over betonnen bruggetje, asfaltweg oversteken en rechtsaf fietspad 
24. Linksaf langs slagboom, bos in, rechts aanhouden, bospad over 2 bruggetjes 
25. Links aanhouden bij slalom hek bij duiker en daarna met bocht naar links 
26. 1ste  pad rechtsaf na grote rode beuk 
27. Rechts aanhouden op Y splitsing, langs bosrand blijven 
28. Voorbij bocht rechtsaf en duiker oversteken en rechts aanhouden 
29. In scherpe bocht hekje door en langs huis (met veel hout), half verhard 
30. Einde weg rechtsaf fietspad 
31. Na 100 m linksaf pad langs Wambergsche beek 
32. Asfaltweg oversteken en pad vervolgen op de linkeroever van de beek 
33. Bij klinkerweg en knp 3 rechtsaf, Veedijk 
34. Rechtsaf op Nederhof 
35. Linksaf 3de straat Kasteel ter Aalaan 
36. Linksaf op einde, Bleijendaalseweg 
37. Einde voorrangsweg oversteken en rechtsaf fietspad 
38. Linksaf 1ste klinkerpad 
39. Rechtsaf bij knp 24 naar knp 41 onverhard fietspad 
40. Linksaf op einde bij knp 41, fietspad 
41. Oversteken bij verkeerslichten 
42. Einde Herberg De Poeling 

 


