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Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 

Rondje 46, Meerseplas 12,6 km 

 
Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen 

Pauze Pluktuin Eric Sleutjes, van te voren bellen: 06 10263013 
 

 
Op Dungense grondgebied zijn eerste archeologische vondsten gedaan van 3000 jaar 
voor Christus. Later is er gedurende een periode van wel 1000 jaar helemaal niets 
aangetroffen van menselijke bewoning. Pas in de veertiende eeuw waren er vondsten 
van een nederzetting. Men heeft kunnen herleiden dat de naam Den Dungen voort zou 
kunnen komen uit de oude schrijfwijze “Op den Dunghen”. Dat zou dan verwijzen naar 
donken. Natuurlijke verhogingen van zand in het moerasachtige gebied van de rivieren 
Dommel en Aa. Omstreeks die tijd kwamen hier steeds meer mensen wonen. Tot 1810 
maakte Den Dungen deel uit van de vrijdom van ’s-Hertogenbosch. Dat betekende dat 
de bewoners die buiten de stadsmuren woonden, wel het poorterschap kregen (zij 
waren Bossche burgers red). De relatie met Den Dungen was hecht op juridisch, 
economisch en religieus gebied. De bijzondere band van Den Dungen met ’s 
Hertogenbosch is ook nu nog concreet te zien aan de vele marktkooplieden die hun 
groenten, fruit en bloemen te koop aanbieden op de Bossche markt. Door de relatief 
vruchtbare grond en het agrarische karakter van het dorp zijn er veel boerderijen, die 
op de lijst van rijksmonumenten voorkomen. Tot de twintigste eeuw bleef het water de 
grootste vijand. Vaak zette men dit gebied opzettelijk onder water voor militaire 
verdediging. Maar ook de Maas kon in die tijd zijn overtollig water niet goed kwijt en 
zorgde voor overstromingen. Er werd toen een ringdijk aangelegd om de bewoners te 
beschermen. Maar als de druk van het water te hoog werd brak de dijk en overstroomde 
het binnendijkse land. Bij die doorbraken ontstonden de wielen. Ook nu nog zien we op 
verschillende plaatsen wielen. De 16 hectare grote Meerseplas heeft niets te maken met 
deze overstromingen. Die is rond 1967 ontstaan ten behoeve van de aanleg van de A2. 
 
Routebeschrijving: 
 
1. Loop voor Herberg De Poeling de Poeldonksedijk op. 
2. Einde rechtsaf, Bosscheweg 
3. Linksaf 1ste weg in bocht naar rechts, Kloosterstraat  
4. 3de straat linksaf Nieuwe Dijk 
5. Rechtdoor op 1ste kruising 
6. Gaat na bocht naar links over in Brandsestraat 
7. Rechtsaf op 1ste kruising blijft Brandsestraat 
8. Einde oversteken en linksaf fietspad 
9. 1ste weg linksaf Rotschotseweg 
10. Einde rechtsaf Kleine Molenstraar 
11. 1ste weg linksaf St. Jacobusstraat 

Pauze van juni – november in de pluktuin van Eric Sleutjes 
12. Einde rechtsaf en na 60m linksaf Donksestraat 
13. Rechtdoor op kruising, klinkerstraat 
14. Einde rechtsaf en meteen weer linksaf, asfalt 
15. 1ste straat rechtsaf Krabbendonk, oversteken, kerk aan rechterhand houden 

Pauze Litserborg na pauze (zie opmerking bij punt 15) 



 

Rondje 46 Meerseplas.docx  11 september 2019 
 

16. Terugkeren naar Krabbendonk en rechtsaf de straat vervolgen 
17. Bocht naar links en bocht naar rechts Donksestraat 
18. Op kruising met Keerdijk rechtsaf fietspad over dijk 
19. Einde op asfaltweg linksaf en na 80 meter rechtsaf Poeldonksedijk 
20. 1ste straat linksaf Meersestraat 
21. Einde linksaf over parkeerplaats 
22. Grindpad om de plas volgen. Het water steeds zoveel mogelijk aan de rechterhand 
23. Bij dikke boom, smal kronkelpad linksaf 
24. Linksaf graspad voor slootje 
25. Rechtsaf na houten brug, graspad 
26. Rechtsaf op einde, asfalt fietspad 
27. Rechtsaf op einde, na 100m Herberg De Poeling, EINDPUNT 

 


