Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 100 Tramkade Den Bosch 14,6 km
Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen
Pauze restaurant Da Silva (073-2004400/06-40555307)
40555307)
Pauze café De Unie (14,4
(
km), telnr 073-6132917
6132917
Sinds 1 april 2014 zwijgen de machines van de voormalige veevoederfabriek Koudijs
voorgoed. De silo’s staan leeg en de jarenlange stank en overlast voor de bewoners van ‘s
Hertogenbosch zijn vanaf die tijd voor goed verdwenen. De gemeente ’s Hertogenbosch
kocht het hele complex voor een bedrag van 30 miljoen euro aan. De fabrie
fabriek werd destijds
tussen 1900 en 1909 gebouwd in een traditioneel ambachtelijke stijl. Op de Kop van ’t Zand
lag het complex uitermate gunstig aan water en spoorwegen. Er waren aanvankelijk
plannen om op dit terrein een creatief en industrieel stadspark te gaan
gaan ontwikkelen. Door
verslechterende economische omstandigheden en het uitblijven van draagvlak, werden deze
plannen stopgezet. De gemeente beoogt nog steeds om op deze plaats aan de voormalige
insteekhaven langs de Dieze een culturele hotspot te gaan maken.
maken. Inmiddels verschijnen op
dit nog ruig aandoende terrein, de eerste horecapanden aan de waterzijde van de
Tramkade. Ook de eerste ondernemers vestigen zich er onder de ijzeren balken van de
oude fabriekskern. Er zullen de komende jaren nog veel nieuwe plannen
plannen ontstaan om hier
een nieuw sociaal, cultureel en economisch trefpunt te laten verrijzen.
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Linksaf bij verlaten
aten parkeerterrein over de brug
Rechtdoor verkeerslichten en onder N279 door
Rotonde bijna helemaal rond, het fietspad langs Zuid-Willemsvaart,
vaart, lantaarnpaal
536.. Dus niet het orionpad naar indystrieterrein De Brand
Fietspad volgen, U-tje
tje bij De Brand en door 2 tunneltjes
Rechtsaf bij de verkeerslichten
Vlak voor Oosterplas, asfaltpad volgen, voor strand rechts aanhouden asfalt voetpad
Plas steeds aan linkerhand houden dus later het gravelpad
Rechtsaf
echtsaf voetpad, 2 trapjes op om op Aa-dijk
Aa
te komen
Vóór de brug linksaf over de grasdijk,
grasdijk, Aa aan rechterhand houden
Paadje over grasstrook vervolgen, verkeersweg oversteken
ove
Volgende verkeersweg ook oversteken en graspad bordje uitlaatroute
Na laatste flat linksaf naar de verkeersweg
Rechtsaf tegelpad Bosschepad
Rechtsaf over Bartenbrug
Linksaf oversteken tegelpad (café aan Muntelbolwerk) dan asfaltpad volgen en water
IJzeren Vrouw aan rechterhand houden
Pad door Prins Hendrikpark volgen, onder langs water en appartementen Drie
Amazones aan linkerhand houden
Park uitgaan, Mgr. Diepenstraat oversteken, rechtdoor Ophoviuslaan
Na 100m linksaf Baden Powellstraat
Rechtsaf Antoon Der Kinderenlaan
Neem het pad (Van
Van Lanschotlaan)
Lanschotlaan rechtdoor tussen grasvelden
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Niet bij verkeerslichten oversteken, maar linksaf naar de Orthenbrug
Door het tunneltje Orthenweg, rechtsaf
Links af na de tunneltje over de Diezebrug
Bij pauze bij café De Unie linksaf bij verkeerslichten, ga naar punt 28
Rechtsaf 1ste straat, Havendwarsstraat, einde rechtsaf Buitendijkstraat
Linksaf bij de kade
Pauze gebouw Koudijs, na de pauze
Weg vervolgen langs de kade en eerste mogelijkheid linksaf
Einde linksaf op de Boschdijkstraat
Bij verkeerslichten oversteken, brug over Oliemolensingel
Rechtdoor Zuidwillemsvaart
Linksaf over de eerste brug (Orthenbrug)
Rechtsaf, meteen na de brug Zuidwillemsvaart
Bij pauze café De Unie rechtdoor en pauze bij de eerstvolgende verkeerslichten
Linksaf bij de eerste brug (Van Kasterenburg) Van Berckelstraat door
Rechtsaf meteen na de stenen “Ruckertbrug” over de Aa, Pelssingel
Einde rechtsaf Muntelbolwerk
Verkeersweg oversteken Hinthamerbolwerk
Links op einde Dageraadsweg door het speeltuintje
Rechtsaf Weymouthstraat rode klinkers
Acaciasingel blijven volgen tot het einde, dus Lagelandstraat oversteken
Verkeersweg oversteken, asfaltvoetpad langs flatgebouwen
Vóór laatste flat rechts aanhouden graspad, gaat over in gravelpad
Bij gele geluidsscherm onder snelweg A2 door
Rechtsaf brug over, meteen linksaf fietspad, Orionpad
Linksaf na elektriciteitshuisje
Einde driekwart links om rotonde en onder N279 door
Oversteken bij verkeerslichten
Dungense brug over, herberg de Poeling, einde
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