Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje13 Maliskamp 12 km
Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen
Nadat landgoed De Wamberg omstreeks 1500 in bezit was gekomen van edelen en
ambtenaren werden er gebouwen opgezet. Daaruit ontstonden later landgoederen en
buitenplaatsen. Er kwam een kasteel met een gracht. Al was die gracht zo ondiep dat hij
nooit ter verdediging heeft gediend. In 1768 kwam het in landgoed in bezit van de familie
Van Rijckevorssel. Door een huwelijk ging het over naar de familie Van Lanschot. Om later
weer naar de familie Van Rijkevorssel terug te keren. Dit gebeurde toen Frans van
Rijckevorssel het weer erfde van een ongehuwd gebleven peetoom en tante van de Van
Lanschot familie.
Deze wandelroute gaat langs boerderij Eikenlust. Aan deze boerderij kun je zien dat de
bewoners hier een hoge welstand hadden bereikt. Omdat men niet tevreden was met de
kwaliteit van het lemen woongedeelte heeft men het in 1551 vervangen door stenen kamers
met een zeskantige traptoren. Zo'n aanbouw werd een speelhuis genoemd.
55 hectare van het in totaal 182 hectare groot gebied is Rijksmonument met historische
bebouwing, tuin en park. Op dit moment zijn er nog vier agrarische bedrijven in functie.
Omstreeks 1900 werd een park aangelegd in landschappelijke stijl. Aan de rechterhand zien
we een grote Mammoetboom die in 1865 werd geplant. Even verderop staan drie grote
beuken uit 1850 in een groepje bij elkaar. Door het landgoed stromen twee beken, de
Loopgraaf en de Wambergse Beek. Deze laatste beek staat in contact met de vijvers. Omdat
het aangelegde parkbos ruim 150 jaar oud is vinden er al decennia lang onderhoud en
renovatiewerkzaamheden plaats. Iedereen kent immers het gezegde "Boompje groot,
plantertje dood". Het onderhoud gebeurt op deskundig advies. De eigenaar van dit bijzondere
landgoed is er alles aan gelegen om dit mooie park ook voor de toekomst in goede staat te
behouden.
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Steek “Dungense Brug” over en bij verkeerslichten rechtdoor over brug,
Beusingsedijk
Bij café De Fuik Hasseltsedijk oversteken en LA over parallelweg lopen
1stepad RAWamberg
Rechtdoor langs boerderij.
Na ± 100m bruggetje rechts oversteken en meteen linksaf pad volgen.
Eerste pad LA volgen naar harde weg (niet rechtsaf laan dikke bomen)
Op einde pad verhard fietspad op en meteen rechtsaf volgen.
Na ± 50 m 1ste weg linksaf Eikenlust
Einde bij water rechtsaf
Linksaf brug oversteken en na de brug meteen weer linksaf grasdijk
1ste pad rechtsaf eikenlaantje
Einde bij Maliskampsestraat linksaf
Rechtdoor op kruising, blijft Maliskampsestraat
Einde linksaf langs geluidswal
Linksaf bos in
Linksaf bospad
Rechtsaf bospad na heuvel
Rechtsaf langs water
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19. Linksaf na gebouwtje
20. Rechtsaf bosweg
21. Rechtdoor bosweg vervolgen en einde pad links
Voor pauze: Op de hoogte van een poortje bij een woonhuis het bos
verlaten.Asfaltweg rechtsaf. Na 100m ingang golfterrein voor clublokaal.
Na pauze terugkeren op dit punt.
22. Na het poortje rechtdoor en linksaf op splitsing
23. Rechtdoor op splitsing
24. Linksaf op einde, graspad voor greppel
25. 2x Rechtsaf op einde, fietspad
26. Drukke weg, Berlicumseweg, oversteken bij verkeerslichten
27. Bij bushalte rechtsaf fietspad
28. Bij sluis linksaf zandpad voorlangs sifon Wetering – Máximakanaal
29. Watertje (Rosmalense Aa) aan rechterhand
30. Graspad volgen met steeds watertje aan rechterhand
31. Na 40m asfalt (Oude
Bossche Baan) rechtsaf
talud op en op talud
rechtsaf naar beneden met
opnieuw Rosmalense Aa aan
linkerhand. Je loopt dus
tussen het Máximakanaal en
de Rosmalense Aa door het
weiland.
32. Rechtsaf bij knuppelbrug
omhoog en daarna scherp
links over de grasdijk,
rechts ligt sifon Aa
Máximakanaal
33. Nu verder lopen over de
grasdijk tot de
voorrangsweg
34. Oversteken van knp 41 naar
knp 24 op de kade
35. Van knp 24 richting knp 25
36. Einde na wildrooster
rechtsaf over nieuwe
fietsbrug
37. Rechtsaf op fietspad
38. Einde linksaf over
Máximakanaal en onder
N279 door
39. Bij
verkeerslichtenoversteken.
Eindpunt De Poeling.

Rondje 13 Maliskamp

5 september 2017

