Verslag regiowandeling 22 juni 2019 rondom ‘s-Hertogenbosch
Op zaterdag 22 juni hebben we met 20 mensen een prachtige wandeling gemaakt.
Het was één van de wandelingen die uitgezet zijn door de Paadjesmakers
(www.depaadjesmakers.nl)
Na heerlijke koffie uit de achterbak (met dank aan Erik en Ria) starten we vanaf de (gratis)
parkeerplaats van het NS Station ’s-Hertogenbosch Oost, hoek Bruistensingel/
Zandzuigerstraat.
Voor de mensen die de wandeling nog eens willen (na)lopen: je kunt het gidsje kopen “(bij
de VVV en in diverse winkels) voor 2 euro.
Het is wandeling nummer 15 met als titel: “Dat gaat naar de Maas toe”.
Een wandeling van 20 km.
 De Maas: aan het begin van de 19e eeuw is de Maas bij laag water onbevaarbaar
voor de toenemende scheepvaart. Daarom laat koning Willem I de Zuid Willemsvaart
aanleggen. Het laatste traject van de Zuid
Willemsvaart in ’s-Hertogenbosch wordt
gevormd door de Dieze. Deze stroomt in de
Maas via de sluis in Fort Crèvecoeur. Later
wordt een stuk gekanaliseerd en komt er
nieuwe schutsluis en stuwen bij om het
waterpeil hoog te houden. Recent wordt het
9 km lange Maximakanaal aangelegd zodat
(grotere) schepen niet meer door de smalle
Zuid Willemsvaart in Den Bosch hoeven te
varen (2014).
De wandeling begint over de oude Hervense Dijk, waar sinds mensenheugenis mensen
hebben gewoond naar Orthen en passeren daar een oud fort.
 Fort Orthen: de oorsprong van Fort Orthen ligt in de Tachtigjarige Oorlog, maar
als verdedigingswerk heeft het nooit goed gefunctioneerd. In 1806 raakt het fort
buiten bedrijf en in verval. Grond en fort zijn nu eigendom van de gemeente. In 1993
is het fort gerestaureerd.
We komen bij de randen/rafels van de stad langs de
Ertveldplas aan onze linkerhand. Schilderachtig liggen de
woonboten in de plas. Het lijkt mij wel romantisch om daar
een tijdje te wonen, vooral met mooi weer!
 Ertveldplas: de Ertveldplas is ontstaan door
zandwinning.
Het was even zoeken hoe we het ruige poldergebied
(polder Ertveld) moesten doorkruisen. Zo te zien lopen hier
nauwelijks mensen te zien aan de hoge distelachtige

begroeiing. Hier wordt een nieuw natuurgebied ontwikkeld. We komen zo op de Engelse Dijk
en verder naar het gehucht Dieskant.
Het pad via een ophaalbrug over de Dieze en het Diezepad is wonderschoon. Op een
strategische plek is een bankje met uitkijk op een driesplitsing met de Oude Dieze, De Dieze
en het Henriëttekanaal. Een prachtig plekje voor een picknick! We komen aan bij de stuw
van Crèvecoeur en lopen naar de rotonde waar we het chauffeurscafé Treurenburg passeren
om op de Maasboulevard te komen.
 Mocht je een keer meer tijd hebben, dan is het aan te bevelen om over de stuw
naar links te gaan, waar je even op het terrein van het voormalige fort Crèvecoeur
kan rondkijken.
Vervolgens over de Maasboulevard en Empelsedijk naar het gehucht Oud Empel. In de
zonnige tuin van de “Lachende Vis” hebben we een welverdiende rust met de traditionele
koffie en worstenbroodjes.
 We liepen langs de Maas over de dijk, de hoofdroute. Onlangs koos ik de
alternatieve route vlak langs de Maas. Zo verschrikkelijk mooi! Dat is heel goed te
doen. Een heel klein stukje met stapstenen is misschien wat lastiger, maar bij
laagwater geen enkel probleem! Doen!
Na de pauze wordt het avontuurlijker! We zoeken het pad op onder de brug (A2) door langs
de uiterwaarden van de Maas en lopen door de Koornwaard en een laatste stukje over de
Empelsedijk dijk tot aan het Maximakanaal.
 Het Maximakanaal is op 14 december 2014 in gebruik genomen. Het kanaal is
bekend als de omlegging van de Zuid Willemsvaart. Dankzij het kanaal hoeven de
grote schepen niet meer door de binnenstad van den Bosch.
Bij Sluis Empel steken we het kanaal over en lopen via de andere kant op het pad met rechts
het Maximakanaal en links het riviertje de Rosmalense Aa.
 Het Kanaalpark is een 7 km lang nieuw natuurgebied.
Een leefgebied van veel soorten planten en dieren.
Men verwacht dat dit natuurgebied zich de komende
jaren verder zal ontwikkelen.
Bij het eerste viaduct steken we het kanaal weer over
en wandelen we verder langs de oever van de
Rosmalense Plas. Aan het einde van het Mariannepad
is het even een beetje druk op de Bruistensingel,
maar via de Reitscheweg slaan we een oude dijk op,
de Heinis. Een prachtige laatste stukje natuur voor we
weer bij NS station Oost terug zijn.

 De Heinisdijk, voorheen Maasdijk.
Een oude dijk met negen wielen als getuigen van de vele overstromingen en dijkdoorbraken
in het verleden.
NB: in de wandelgids kun je nog veel meer lezen over alles wat u op de route tegenkomt.
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