
 

Ommetje 96 Maasuiterwaarden  29 april 2021 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 
 

Ommetje 96, Maasuiterwaarden 6,7 of 7,7 km 
 

Start parkeerplaats Sporthal De Maaspoort  
 
Routebeschrijving: 

1. Verlaat de parkeerplaats via de Marathonloop 
2. Bij voorrangsweg linksaf, Burgemeester Godschalxstraat 
3. Rotonde 3 kwart oversteken en linksaf, Geerke 
4. Bij Burgemeester van Zwietenpark rechtsaf, parallel aan het fietspad lopen, 

water aan linkerhand houden 
5. Linksaf brug over Palermopad 
6. Na de 2de brug rechtsaf, tegelpad 
7. Bij rotonde rechtdoor, Maaspoortweg oversteken 
8. Einde rechtdoor “Uitlaatroute”, voetpad 
9. Einde rechtdoor Empelse Schans klinkerweg 

10. Rechtdoor Sluisweg oversteken 
11. Linksaf door klaphekje Losloopgebied 
12. Voor de eerste poort zijn er 2 mogelijkheden: 

Of rechtdoor de dijk oplopen of doorgaan met het graspad. 
Met de mogelijkheid 1 voorkomt je een uitdagend pad over kiezelstenen moet 
nemen. Loop daarom nu de dijk omhoog en een stukje links op de asfaltweg en 
dan over een stenentrapje naar beneden. 

13. Zie voorbij de 2de poort te komen en rechtsaf naar de asfaltweg en daar links 
14. Na het bordje ’s-Hertogenbosch rechtsaf door een ijzeren klaphek 

Maasuiterwaarden 
15. Volg het water met aan je linkerhand het water van de Maas 
16. Ga over de stapstenen 

De afkorting komt hier op de route 
17. Vóór de hoge brug en vóór de prullenbak rechtsaf 
18. Voorbij een rood-witte slagboom 
19. Op de klinkerweg linksaf 

Je komt hier voorbij De Lachende Vis, tijd een kopje koffie, na de pauze: 
20. De weg vervolgen met de bocht naar rechts Wasweg 
21. Rechtsaf bij rood-wit paaltje, tegelpad 
22. In de bocht linksaf over het grasveld naar links lopen 
23. Het water steeds aan de rechterhand houden 
24. Rechtsaf op asfaltweg 
25. Oversteken en fietspad volgen rood-wit paaltje 
26. Einde tegelpad linksaf Bijsteren, klinkers, gaat over in Deuringen 
27. Rechtdoor tegelpad langs rood/wit paaltje 
28. Rechtdoor asfaltvoetpad, linksaf op kruising asfaltvoetpaden 
29. Rechtdoor op kruising asfaltvoetpaden (door park), hoofdpad volgen, zijpaden 

negeren 
30. Rechtsaf op einde voetpad langs verkeersweg langs Dierenkliniek Maaspoort 
31. Oversteken na de bushalte en rechts weg vervolgen 
32. 1ste weg linksaf Marathonloop 
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