Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 3, Wamberg 13,6 km
Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen
Pauze: Theetuin Het Klooster, open wo t/m za telnr: 073 522 4511
Langs de Hasseltsedijk leven enkele dassenfamilies in burchten. Door de aanleg van het
Maximakanaal werd hun leefgebied verstoord. Rijkswaterstaat wil het voor de dassen
aantrekkelijker maken op landgoed De Wamberg. Zo werd daar een kunstburcht aangelegd.
Rasters langs de Berlicumseweg gemaakt en een looprichel onder de brug van de Groote
Wetering. Plus extra bomen en struiken op de route van de kunstburcht naar de
dassentunnels aan de Hasseltseweg. Ze moeten weer de weg terug naar hun oude
huisvesting vinden . Tijdens de wandeling door buurtschap De Loofaert zie je rechtdoor het
Landgoed De Wamberg. De route gaat door woonwijk Maliskamp. Tot halverwege de 19e
eeuw opgebouwd uit de gehuchten Maliekamp en Eikenburg.
Ter hoogte van
Maliskampsestraat 84 ligt achter de woonboerderij een stuk grond dat behoorde tot
Landgoed de Eikenburg. De gelijknamige villa werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw
gesloopt. Het landgoed had een belangrijke functie in de ontwikkeling van Maliskamp. Op
weg naar de pauzeplaats bij de golfclub, kijken we rechts nog even naar de leegstaande
Bernadettekerk. Niet omdat hij zo uniek is, maar omdat de kerk tientallen jaren onderwerp is
van een slepend conflict. Buurtbewoners en het bisdom vinden maar geen compromis voor
zijn uiteindelijke bestemming.
Landgoed De Wamberg wordt aangedaan. Archeologische vondsten op de uitloper van een
dekzandrug hebben aangetoond dat hier ooit de prehistorische mens leefde. Omstreeks
1368 gaf de Hertog van Brabant het de namen "Het goed van de Wamberch" en "Wamberger
Hoeve". Ondanks dat dit gebied betrekkelijk hoog ligt heeft het toch een nat karakter.
"Wam" komt van "wamen" en betekent "modder opwellen". Het terrein bestaat uit loof en
naaldbos, akkers, wei en hooilanden in totaal 182 hectare. Bij het landgoed behoren een
omgracht kasteeltje met poortgebouw
en
koetshuis. Verspreid liggen de vroegere
tuinmanswoning, boerderijen en een tiendschuur (belasting in natura voor kasteelheer).

Routebeschrijving:
1. Start Herberg de Poeling, Dungense brug oversteken
2. Onder N269 door, fietspad aanhouden, rotonde oversteken
3. Na 1 km over de brug rechtsaf van knp 41 naar knp 24
4. Linksaf trappen af bij knp 24 naar knp 19
5. Einde rechtsaf, oversteken Hasseltsedijk
6. Linksaf 1ste weg, Bleijendaalseweg
7. Linksaf voetpad op, rechtdoor De Hoefsevonder
8. Linksaf halfverharde weg
9. Na huis met veel hout door hekje en links aanhouden
10. Na duiker met stenen muurtje rechtsaf pad volgen
11. Eerste pad rechtsaf, rechtdoor bos uit langs slagboom
12. Asfaltweg oversteken, rechtsaf tegelfietspad.
13. Linksaf fietspad langs Loofaert 7-9-11
14. Na brug rechtsaf over bruggetje, linksaf graspad, water aan linkerhand
15. Rechtsaf op einde, asfaltweg, direct linksaf na het water. Jos de Letterlaan
16. Na bocht naar links direct rechtsaf graspad (water aan rechterhand)
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17. Linksaf net voor bocht, wal over, schuin rechtdoor over dijkje
18. Rechtdoor gravelfietspad, linksaf bospad achter de sportvelden
19. Rechtdoor Kastanjelaan
20. Rechtsaf op einde, Eikenburglaan
21. 1ste straat linksaf Esdoornlaan op einde Maliskampsestraat rechtsaf
22. Rechtdoor tegelpad Bernadettestraat, ingang BuroO3
Pauze Theetuin Het Klooster, daarvoor rechts klinkerstraat volgen. Om de
gebouwen heen lopen en op het einde de Theetuin. Open van wo t/m za.
23. Bernadettestraat vervolgen
24. 1ste linksaf Mila De Kampstraat
25. Rechtdoor Wambergstraat wordt onverhard voet/fietspad
26. Linksaf op de grasdijk, water aan rechterhand
27. Rechtsaf over brug, daarna direct rechtsaf grasdijk
28. Linksaf over betonnen bruggetje, op einde asfaltweg oversteken en RA fietspad
29. Linksaf langs slagboom, bos in, rechts aanhouden, bospad (over bruggetjes,
langs rododendrons)
30. Rechtsaf door slalompalen over duiker en meteen linksaf halfverharde weg, na
rechtse bocht links aanhouden
31. Op einde rechtdoor (Let op !!) fietspad, drukke weg en fietspad oversteken,
door klaphek
32. Scherp linksaf op schuine kruising, boslaantje met eiken
33. Vlak bij asfaltweg linksaf naar de weg
34. Linksaf op asfaltweg
35. Na 200m rechtsaf door greppel en talud omhoog
36. Betonnen trap af en twee knuppelbruggetjes
37. Linksaf op
grasdijk
38. Einde oversteken
(Beusingsedijk)
en fietspad
rechtsaf
39. Na brug over
Máximakanaal
rechtdoor onder
N279 door en bij
verkeerslichten
oversteken
40. Daarna Dungense
Brug oversteken
41. Einde Herberg de
Poeling
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