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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,30 km  2.20 uur  15 m 15 m 

 
Ten zuiden van Rosmalen ligt op het prachtige Landgoed Coudewater, Restaurant Leefgoed. Tijdens deze 
gemakkelijke en waterrijke wandeling loopt u meteen het bos in en daarna wandelt u langs de Grote 
Wetering.  Via leuke bospaadjes loopt u over landgoed De Wamberg en passeert u een prachtig ven. 
Voorbij het mooie kasteel de Wamberg struint u een mooi stuk langs het Maximakanaal en na 7,2 km lopen 
passeert u een mooie picknickbank voor een pauze. U loopt een mooi stuk langs de Berlicumseplas en dan 
steekt u de Sluis Hintham over. U struint weer langs de Grote Wetering en dan loopt u over landgoed 
Coudewater naar het mooie terras van Leefgoed, waar u kunt nagenieten. 
 
 

http://www.wandelgidsbrabant.nl/
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres:  Restaurant Leefgoed Coudewater, Peter de Gorterstraat 7, Rosmalen. 
Bij het restaurant zijn twee parkeerplaatsen maar ook aan het begin van de wandeling zijn twee 
parkeerplaatsen. 

 

 
 

1590. ROSMALEN 10,3 km 
 

1. Vanaf het terras loopt u naar de uitgang en 
gaat u L over de  asfaltweg.  Na 50 m gaat u aan 
de 3-sprong R over de smalle asfaltweg met links 
een parkeerplaats. Aan de T-splitsing in het bos 
gaat u R over het bospad. Aan de Y-splitsing gaat 
u R.  Voor enkele omgevallen bomen (2022) buigt 
u  L.  Houd  links aan en aan de T-splitsing gaat u 
L. Aan de 3-sprong bij twee dunne boompjes gaat 
u RD door het poortje en volg het pad langs de 
heg. Aan de T-splitsing gaat u L over de 
asfaltweg en meteen daarna gaat u R (Peter de 
Gorterstraat) over de asfaltweg en volg dan RD 
het pad/bomenlaan tussen de golfbaan van 
golfclub Rosmallen door. Aan de  
T-splitsing bij slagboom gaat u R en meteen 
daarna gaat u L het paadje omhoog. Boven aan 
de T-splitsing gaat u L over het pad met rechts de  
Grote Wetering.  
 

(De circa 12 km lange Grote Wetering  is een 
voornamelijk gegraven waterloop, die ten oosten van 
Den Bosch in de Aa uitmondt. Het laatste deel is een 
oorspronkelijk riviertje. 
 

De waterloop is vermoedelijk in de 13e eeuw 
gegraven door monniken uit Vinkel  die tot de orde 
der     Wilhelmieten behoorden en bindingen hadden 
met het klooster Baseldonk (1205-1629) in Den 
Bosch. Daarom werd de Grote Wetering 
vroeger Monniksgraeve genoemd.  
 

In de huidige vorm dateert de Grote Wetering van het 
begin van de 20e eeuw, toen ze werd uitgegraven 
om het omringende moerasgebied te ontwateren. 
Langs de Grote Wetering is in het begin van de 21e 
eeuw een ecologische verbindingszoneaangelegd).. 
 

Na 400 m aan de 3-sprong bij picknickbank gaat u 
RD verder langs  
 

2. 300 m verder aan de T-splitsing bij 
wandelknooppunt (wkp) 56 gaat u R (12) de brug 
over en dan gaat u bij wkp. 2 RD (17) over het 
asfaltpad langs de weg.  Negeer zijpaden. Na 
bijna 400 m gaat u aan de T-splitsing bij wkp 17 R 
(14) en loop links van de weg over het asfaltpad.  
Na bijna 200 m gaat bij afsluitboom L over de 
bosweg, die gelegen is in het 155 ha. grote 
Landgoed De Wamberg.   

(Landgoed de Wamberg is een van de eerst 
ontgonnen gebieden rondom ’s-Hertogenbosch. Dit 
gebeurde al rond 1400. Van hieruit werd de 
groeiende stad van voedsel voorzien). 
 

Aan de 3-sprong gaat u R over het bospad.  Aan 
de Y-splitsing gaat u L. Negeer zijpad rechts. Bij  
prachtig ven negeert u zijpaadje rechts en volg 
het pad langs het ven. Via houten brug steekt u 
het water over en loopt u RD. Vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong, met boompje in het midden, R. 
U  passeert weer een bruggetje.  Aan de 3-sprong 
gaat u R over de volgende houten brug.   
 

3. Aan de T-splitsing gaat u L door de bomenlaan.  
Voorbij de doorgang gaat u R over de grindweg.   
Aan de 3-sprong, met links Kasteel  Huis de 
Wamberg, gaat u RD over de veldweg.   
 

(Het huidige kasteel Huis De Wamberg dateert uit 
1620. Het poortgebouw dateert uit 1895).  
 

Steek de asfaltweg over en loop RD het 
klinkerpad omhoog.  Steek boven de doorgaande 
weg over en loop via klaphek RD over de 
(bos)weg verder over Landgoed De Wamberg.  
Negeer zijpaden.  Na ruim 400 m gaat u aan de T-
splitsing R over de asfaltweg en meteen daarna 
gaat u L de dijk omhoog. Boven aan de T-
splitsing gaat u L (Paulinapad) over het pad met 
rechts het   9 km lange Maximakanaal, de 
verbinding tussen Zuid-Willemsvaart en de Maas.  
Na bijna 500 gaat u aan de 3-sprong gaat u RD.   
 

(Hier stroomt de Aa onder het Maximakanaal door) 
 

Negeer zijweg links omlaag. Na 400 m loopt u 
onder het viaduct door en gaat u meteen bij 
paaltje L over het smalle paadje en loop de steile 
dijk omhoog. Na ruim 50 m boven bij veerooster 
gaat u L door het klaphek en volg het asfalt- 
fietspad.   
 

4.  50 m verder aan de T-splitsing bij wegwijzer 
gaat u L en steekt u het Maximakanaal over.  
Voorbij de brug “Drieborcht” olgt u het fietspad 
en na 30 m, aan het einde van de afrastering, gaat 
u  L het steile graspaadje omlaag. Beneden gaat u 
L over de veldweg en dan L onder het viaduct 
door. Volg dan de veldweg met rechts het kanaal.   

https://leefgoed.nu/


  blz 3 van 3 

 

Na 750 m gaat u aan de 3-sprong RD (Orionpad) 
en u steekt de Aa over. Na de brug loopt u nog 50 
m door en gaat u L over het verharde brede pad 
over de dijk met links de Aa. Bij picknickbank, 
een fijne pauzeplek na 7,2 km lopen, gaat u rechts 
van het stenen gebouw “Steenen  Kamer”  en 
steekt u via brug de Aa over. Aan de  
T-splitsing gaat u R over het asfalt- fietspad. Na 
50 m gaat u R het graspad omlaag onder de 
hoogspanningskabels door met rechts de Aa.   
Voor “zandstrandje “ buigt het pad naar links met 
rechts de  Berlicumse Plas. Boven gaat u R over 
het asfalt- fietspad met rechts de plas.   
 

5.   Aan de T-splitsing gaat u R de brug over en 
dan gaat u aan de 3-sprong R over het zandpad 
over de dijk met rechts de Berlicumse Plas en 
links de Stenenkamerplas en u loopt onder de 
hoogspanningskabels door.  Aan de 4-sprong bij 
de brug gaat u RD over het pad langs de ketting. 
Meteen daarna aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat u RD en 10 m verder gaat u aan de Y-
splitsing R richting de sluis met rechts de Grote 
Wetering.  Aan de kruising met fietspad steekt u 
RD (pijl) de sluis Hintham. Na sluis gaat u aan de 
T-splitsing L (pijl) over het fietspad met links de 
sluis.  Na 100 m, vlak voor volgende sluisdeur,  
gaat u R (pijl) en steekt u via brug de Rosmalense 
Aa over en ga dan meteen R over het grindpad.  
Let op! 
 

6.   Let op! Na 10 m gaat u L het bos in en ga dan 
meteen R over het smalle mountainbikepad 
Negeer graspad links en dan buigt het pad 
meteen naar links (pijl). Blijf nu het slingerende 
(bos)pad volgen en als u na 250 m uit het bos 
komt volgt u RD het graspad met rechts de Grote 

Wetering. Na bijna 400 m steekt u voorzichtig de 
doorgaande weg over en gaat u bij wkp 88 RD 
(89) verder langs de Grote Wetering.  Na bijna 150 
m gaat u bij  ketting L over de asfaltweg.   
 

7. Na 30 m gaat u R door de ijzeren poort 
(Iscreen) over het asfaltpad.  Na bijna 200 m, voor 
de mooie villa van Iscreen, gaat u scherp L over 
het klinkerpad. Aan de 4-sprong gaat u RD/R over 
de brug. Meteen na de brug gaat u aan de 3-
sprong voor gazon/grasveld R. Let op! Na 30 m 
(bij reeling) steekt u L het grasveld over naar de 
parkeerplaats en volg dan RD het tegelpad.  

(U loopt hier over het circa 87 ha. groot voormalig 
Landgoed Coudewater. In 1870 werd op het 
landgoed een instelling voor de verpleging 
van psychiatrische patiënten gebouwd,  die de 
naam Coudewater kreeg. Het werd later een 
onderdeel van GGZ Oost Brabant.  

In 2019 is het gekocht door een projectontwikkelaar 
voor de ontwikkeling allerlei activiteiten op het gebied 
van wonen en werken). 

Aan het einde gaat u L over de asfaltweg met 
links een gebouw en rechts een vierkante heuvel. 
Negeer zijweg links.  Aan de Y-splitsing, voor 
hoge struik, gaat u R. Aan de kruising voor de 
voormalige kloosterkapel (1938-1940) gaat u R. 
Meteen voorbij het Afscheidshuis (1951) gaat u L 
over de asfaltweg. Na 20 m gaat u aan de 4-
sprong bij witte boom L.  Negeer zijpaden en u 
komt bij het mooie terras van Leefgoed, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. Het is een biologisch 
restaurant. 
  

Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur. 
 

 


