
Rondje 128 Kerkhoek Maaspoort  13 oktober 2020 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 
 

Rondje 128, Kerkhoek - Maaspoort 15 km  
Startpunt: kerk in Orthen. Ingang Parkeerplaats via St. 
Rochusstraat 
Pauze: woensdag Café-Restaurant Treurenburg 073-6311277 

zondag: SCC De Schans Troelstradreef 073-6423733 (2 weken vooraf bellen) 
 

1. Met gezicht naar kerk rechtsaf; einde parkeerplaats rechtsaf St, Rochusstraat 
2. Einde straat rechtsaf (Pastoor Schutjesstraat) en vervolgens einde straat linksaf 
3. Eerste straat rechts; onder tunnel door. Einde linksaf 
4. Einde linksaf; onder tunnel door (2x) en rechts aanhouden 
5. Meteen na tunnel zandpad omhoog nemen; langs spoorlijn lopen 
6. Op grasstrook wandelpad in het midden volgen; daarna langs spoorlijn 
7. Achter de bebouwing  linksaf; vervolgens bij Plevierstraat de klinkerweg naar rechts 

oversteken 
8.  Vóór “Blue Rent” rechtsaf (klinkerweg); wordt onverhard 
9.  Op einde linksaf; onder bruggen door. Naar boven; daar rechtsaf 

10.  Vervolgens trap naar boven nemen; dan linksaf (voetpad) 
11.  Bij stoplichten Zandzuigerstraat oversteken 
12.  Rechtsaf en eerste straat links Ertveldweg; bij T-splitsing rechtsaf 
13.  Weg blijven volgen; 60 m voorbij wegversmalling door klaphek aan  linkerzijde 
14.  Over dijk blijven lopen; helemaal tot einde. 

Bij hoog water: halverwege bij brievenbussen rechtsaf naar asfaltweg; daar linksaf 
en verder met punt 21  

15.  Voor bord “eigen weg” via opstapplankje over prikkeldraad; rechtsaf  
16.  Bij volgend opstapplankje linksaf slaan 
17.  Door bomengroep langs prikkeldraad lopen 
18.  Op hoek prikkeldraad rechtsaf; over knuppelbruggetje lopen 
19.  Na brug linksaf; de hoogspanningsmast links laten liggen 
20.  Op einde langs hek lopen; door klaphek en linksaf asfaltweg volgen  
21.  Onder snelweg door; asfaltweg blijven volgen 
22.  Bij wandelknooppuntpaal 55 linksaf richting nr 54 
23.  Over de brug rechtsaf; aan einde rechtdoor naar beneden 
24.  Betonnen brug over en weer omhoog. Dijk omhoog naar Spuisluis 
25.  Rechtsaf en op T-splitsing linksaf; bij volgende splitsing rechtsaf 
26.  Bij rotonde rechtdoor;  

Op woensdag: pauze café Treurenbrug 
27.  Na Café Treurenburg op T-splitsing linksaf; daarna onder spoortunnel door  
28.  Eerste klinkerpad linksaf; door klaphek 
29.  Pad langs Maas volgen; bij stapstenen oversteken 
30.  Op einde waterplas (aan rechterzijde) rechtsaf slaan.  
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31.  Door looppoortje; dijk oversteken en zandpad naar beneden nemen 
32.  Pad volgen loslooproute 
33.  Op einde door klaphek en rechtsaf slaan op asfaltweg 
34.  Op kruising rechtdoor Empelse Schans 
35.  Volgende kruising rechtdoor Sneevliethof 
36.  Einde linksaf; daarna eerste straat rechts.  

Op zondag pauze bij De  Schans 
37.  Na pauze linksaf; rotonde recht oversteken 
38.  Kruising rechtdoor Milaanstraat 
39.  Bij T-splitsing linksaf langs water 
40.  Op kruising fietspaden Polsbroek rechtsaf; langs water blijven lopen 
41.  Bij splitsing rechtdoor (niet meer langs water) 
42.  Over smal sluisbruggetje; daarna rechtdoor. Bij splitsing links gaan 
43.  Bij T-splitsing rechtsaf.  Daarna tunnel onder snelweg door 
44.  Fietspad blijven volgen. In bocht naar rechts linksaf slaan 
45.  Rechtsaf; houten brug over en rechtdoor lopen (Dierenpark Rompert) 
46.  Op kruising rechtdoor; op splitsing linksaf Uitrenveld 
47.  Langs water blijven lopen; komt uit op parkeerplaats. Daar rechtdoor 
48.  Kruising oversteken Eekbrouwersweg. Bij zebrapad oversteken en weg vervolgen 
49.  Kruising oversteken; rechtsaf over voetpad direct achter huizen via Zesde 

Buitenpeppers, steeds rechtdoor via slalomhekjes 
50.  T-splitsing oversteken; 

daarna linksaf 
51.  Op kruising rechtsaf 

Schanswetering 
52.  Op derde kruising linksaf 

Slagenweg; op voetpad 
langs water lopen 

53.  Op einde schuin 
oversteken naar gat in 
heg; daarna rechtsaf 

54.  Op splitsing rechtsaf 
Herven  

55.  Eerste straat rechts 
Ketsheuvel  (langs Fort 
Orthen) 

56.  Op kruising linksaf St. 
Rochusstraat, terug naar 
parkeerplaats   


