Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 18, Wetering 14,1 km
Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen
Golfclub Maliskamp: telnr: 073-5995901
Wamberg is een buurtschap met een bosrijk landgoed van 182 hectare groot. Het ligt aan de
Hasseltse Dijk op de weg van Berlicum naar Rosmalen. Het landgoed zelf ligt tussen het dal van
de Groote Wetering en het dal van de Aa. Het wordt doorsneden door De Wambergse Beek en
de Loopgraaf. Er staan een kasteel met Kempische boerderijen, koetshuis met poort en een
tuinmanswoning. Bij droog weer is het mooier om de Wambergse Beek te volgen. Hierin ligt een
klepstuw waarmee de waterstand wordt geregeld. Dat is wel nodig want het landgoed heeft
een nogal nat karakter. Plaatselijk bestaat de grond uit veen, op het lagere gedeelte komt kwel
of "wam" uit de grond. De route wordt vervolgd door natuurgebied De Hooghei. Na Werstkant
volgt het gebied rondom de Groote Wetering. Deze 12 kilometer lange waterloop vindt zijn
oorsprong bij een beek ten oosten van Nistelrode. Natuurgebied De Maashorst is zijn
brongebied. Via verschillende waterlopen gaat hij uiteindelijk door de Zandvang (De Brand)
naar de rivier de Aa. Waarschijnlijk werd het oostelijk gedeelte oorspronkelijk in de 13e eeuw
gegraven door monniken uit Vinkel. De Grote Wetering heette toen Monniksgraeve. Begin
vorige eeuw heeft men het water verder uitgegraven om het
veelal
natte gebied te
ontwateren. Deze eeuw is men hier gestart met het aanleggen van een ecologische
verbindingszone. Er wordt een stuk ruige natuur gevormd tussen De Maashorst en het Aadal. In
deze natuurvriendelijke oevers vinden
beschermde diersoorten een rustig leefgebied.
Voorbeelden zijn de kamsalamander, kleine zoogdieren maar ook bloemen vlinders en insecten.
De hooggelegen dijk langs de Groote Wetering biedt veel natuurschoon en een prachtig uitzicht
over het landschap.

Routebeschrijving:
1. Steek Dungense brug en de weg over en loop rechtdoor richting Berlicum Rosmalen
2. Bij cafe De Fuik voorrangsweg oversteken en linksaf over parallelweg
3. 1ste pad rechtsaf, Wamberg 10 – 10a
4. Op driesprong rechts aanhouden.
5. Op volgende driesprong links aanhouden, lang slagboom
6. Na 100m bij duiker rechtsaf en meteen daarna weer rechts
7. 1ste pad rechtsaf na rode beuk
8. Rechts aanhouden op Y splitsing, langs bosrand
9. Voorbij bocht rechtsaf en duiker oversteken en rechts aanhouden
10. In scherpe bocht hekje door en langs huis (met veel hout), half verhard
11. Einde weg rechtsaf fietspad
12. Na 50 m linksaf, oversteken, beek aan rechterhand
13. Asfaltweg oversteken, beek aan linkerhand
14. Einde weg linksaf Koolhof
15. Einde linksaf Werstkant
16. Oversteken bij knp 10 naar knp 11
17. Achter de brug over Groote Wetering linksaf over grasdijk
18. Einde bij stuw rechtsaf naar beneden
19. Asfaltweg oversteken rechtdoor bospad
20. Einde links en op grasdijk Groote Wetering rechtsaf
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21. Bij golfbaan de dijk af, rechtsaf en direct linksaf. Einde pad bij asfaltweg linksaf
Linksaf golfclub voor de pauze. Na de pauze:
22. Rechtsaf door de achterpoort tussen de gebouwen door (2x scherp links) terug naar
de Groote Wetering en weer rechtsaf de dijk op.
23. Rechtdoor na oversteken asfaltweg
24. Einde linksaf langs sifon-gebouwtje
25. Graspad helemaal uitlopen met waterje aan rechterhand
26. Waar asfalttracé begint (Oude Bossche baan) rechtsaf dijk op en rechts aanhouden
27. Linksaf op zandpad langs Máximakanaal
28. Helemaal doorlopen tot voorbij de brug.
29. Meteen na de brug paadje linksaf naar fietspad
30. Fietspad linksaf
31. Einde fietspad linksaf over Máximakanaal
32. Brug oversteken en einde bij Herberg De Poeling
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