
Rondje 102 Maaspoort  21 juni 2020 

Wandelsportvereniging  Groot Gestel 
 

Rondje 102, Maaspoort 13,4 km  
  

Start Parkeerplaats Sporthal de Maaspoort, Marathonloop 1 
5235 AA ’s-Hertogenbosch 

Pauze Treurenburg, chauffeurscafé: 073 631 1277 
  

1. Loop de Marthonloop uit naar de verkeersweg, sla daar linksaf, trottoir 

2. Steek bij de rotonde over en loop (rechts van de weg) Geerke helemaal uit 

3. Op de kruising van fietspaden bij Burgemeester van Zwietenpad rechtsaf (Maaspoort) 

4. Fietspad volgen en over bruggetje linksaf en meteen weer rechtsaf 

5. Neem verderop het pad langs het water 

6. Linksaf bruggetje over Palermopad 

7. Na 2de bruggetje linksaf tegel/klinkerpad 

8. Asfaltvoetpad volgen met water steeds zoveel mogelijk aan de linkerhand 

9. Na prieeltje met bank linksaf gravelpad 

10. Einde van dit pad rechtsaf 

11. Linksaf op het einde van het fiets/voetpad richting verkeerslichten 

12. Rechtsaf bij de verkeerslichten en oversteken, ga rechtdoor het voet/fietspad op 

Maasoeverpad 

Tot en met punt 20 staan er witte pijltjes op het asfalt  (Bossche avond 4 daagse) 

13. Ga bij de T-splitsing linksaf - blijf het Maasoeverpad volgen. 

14. Ga direct voorbij het tweede viaduct rechtsaf. 

15. Boven aangekomen gaat u rechtsaf - volg Treurenburg over het viaduct richting Orthen. 

16. Ga rechtsaf de Engelsedijk op - blijf deze volgen. 

17. Ga onder het viaduct door (A59) - volg hierna de bocht naar links - Engelsedijk. (ga niet 

de brug over) 

18. De Engelsedijk gaat over in de Gemaalweg - ga bij het bord “Renovatie 

rioolwaterzuivering ‘s-Hertogenbosch” linksaf het grint/fietspad op. 

19. Volg het pad - ga over de brug linksaf. 

20. Volg het pad lang het kanaal - ga bij de eerste afsiag (na ± 300 meter) rechtsaf. (bij het 

bord “Klein Polderkepad” richting het hek) 

21. Aan het einde gaat u rechtsaf over de spui-sluis Crevecoeur en dan rechtsaf richting 

“Treurenburg”. 

22. Steek de rotonde over en loop langs café “Treurenburg”  

Pauze bij chauffeurscafé Treurenburg, na de pauze weg vervolgen langs de café 

23. Linksaf na spoortunneltje, het pad volgen door de uiterwaarden van de Maas 

Als je bang bent voor de stapstenen, loop dan over de Empelsedijk 

24. Rechtsaf juist voor talud brug A2 richting dijkweg 

25. Eventueel pauze bij 'de Lachende Vis' 

26. Rechtsaf komende uit de café Empelsedijk, in de bocht rechtdoor (niet onder de brug) 

27. Gaat over in Wasweg 

28. Rechtdoor tegelpad, linksaf op kruising, Bijsteren, gaat over in Deuringen 

29. Rechtdoor tegelpad langs rood/wit paaltje 

30. Rechtdoor asfaltvoetpad, linksaf op kruising asfaltvoetpaden 

31. Rechtdoor op kruising asfaltvoetpaden (door park), hoofdpad volgen, zijpaden negeren 

32. Rechtsaf op einde voetpad langs verkeersweg langs Dierenkliniek Maaspoort 

33. Linksaf bij inrit sportpark De Maaspoort, einde van deze route 
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