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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,47 km  2.20 uur  1 m 1 m 

 
Ten noorden van de stad Oss, ligt het rustige dorpje Macharen. Als u van struinen langs de waterkant 
houdt, is dit een van de mooiste routes uit deze wandelgids. U wandelt eerst een stuk door weilanden 
langs het Burgemeester Delenkanaal  en dan komt u op de hoek waar het kanaal in de Maas uitmondt. U 
struint geruime tijd over een prachtig stuk langs de Maas en bij de rand van het dorp Megen, loopt  u de 
dijk omhoog. U kunt hier ook een ommetje door het beschermd dorpsgezicht van Megen maken. Via 
prachtig graspad met mooi uitzicht loopt u naar een mooie kapel, waar een zitbank (fijn pauzeplekje) staat 
en dan struint u verder langs een beekje.  Via leuk paadje loopt u langs een bijzondere eendenkooi en dan 
struint u geruime tijd over een prachtig graspad langs de Hertogswetering. Via graspad langs het 
Burgemeester Delenkanaal loopt u terug naar het dorp. Tijdens de route moet u tweemaal over een lage 
afrastering stappen. De hele route gaat over graspaden waardoor de route iets zwaarder is.  Na veel 
regenval kan het drassig en nat zijn, dan alleen doen met hoge waterdichte wandelschoenen.  Start op 
woensdag t/m vrijdag na 14.00 uur, dan kunt u nog nagenieten bij de brasserie.  
 

 
 

Startadres:  Brasserie L’eglise, Kerkstraat 1, Macharen.  Tel: 0412-492378. Geopend: woensdag t/m vrijdag 
vanaf 16.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur.  Er zijn 3 parkeerplaatsen: Tegenover de zaak, naast 
de zaak en bij de kerk. 

 

 
 

1644. MACHAREN 9,5 km 
 

1.   Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
steekt u de weg over en gaat u RD over het 
asfaltpad, met rechts de parkeerplaats.  Aan het 
einde gaat u L over het tweerichtingsfietspad.   
Bij wandelknooppunt (wkp) 22 gaat u RD (23) de 
brug over en dan gaat u meteen bij wkp 23 L 
(7/Sluisweg. Let op! Waar links boven de hoge 
ijzeren afrastering eindigt, loopt u L de grasdijk 
omhoog en gaat u R over de dijk met mooi 
uitzicht op het Burgemeester Delenkanaal.  
 

(Het circa 5 km lange kanaal, dat in 1962 werd 
aangelegd,  verbindt Oss met de Maas. Reeds tegen 
het einde van de  19e eeuw waren er plannen voor 
een kanaal van Oss naar de Maas, daar onder meer 
de  margarine-industrie behoefte had aan een 
scheepvaartverbinding. Het kanaal is vernoemd 
naar burgemeester die van 1946 tot 1963 
burgemeester van Oss was).  
 

Aan de 3-sprong bij wkp 7 gaat u RD (9). Na bijna 
150 m gaat u bij wkp 9 L (10), het graspad 
omlaag. Loop links langs de afzetting en loop dan 
RD door het weiland, met links het kanaal. Na 
bijna 900 m  gaat u aan de 3-sprong, met rechts 
een asfaltweg, RD over het graspaadje verder 
langs het kanaal. Na bijna 300 m, waar het kanaal 
in de Maas uitmondt, komt u  bij een boom, een 
bijzonder plekje.  
 

2.   Loop 10 m terug en  stap L (bovenste draad 
openmaken) over de afrastering. U struint nu 
geruime tijd vlak langs de Maas. Na 700 m, vlak 

voor het einde van het pad, gaat u L door het 
stalen klaphek en bij het veerpont Megen - 
Maasbommel gaat u R over de asfaltweg. Meteen 
voorbij de 3-sprong, bij wegwijzer, gaat  u bij  
wkp 11 L (52) door het stalen klaphek en ga dan R 
verder langs de Maas. Na bijna 600 m gaat u 
voorbij greppel, bij wkp 3, R (4) met rechts de 
greppel.  Aan het einde stapt u via  overstapje de  
afrastering over en gaat u L omhoog. Steek de 
asfaltweg over, loop RD de grasdijk omhoog en 
boven gaat u R over het asfalt- fietspad over de 
dijk.     
 

(Optie: U kunt ook een ommetje door het beschermd 
dorpsgezicht van oude vestingstadje Megen maken. 
De wandeling wordt dan 2 km langer. U passeert dan 
o. a. veel rijksmonumentale woningen, het oude 
gemeentehuis, de gevangentoren, het standbeeld 
van Karel van Brimeu. 
 

Ga dan hier aan de asfaltweg L. 100 m verder aan de 
omgekeerde Y-splitsing, bij wkp 5, gaat u RD 
(50/Maasdijk). (Loop over het links van de weg 
gelegen pad). Volg dan de wkp 50-51-54-49-56-55-
28. Bij wkp 28 zit u weer op de route. Ga dan verder 
bij  **** in punt 3).  
 

3.   Let op! Negeer na 300 m voetpad/trap links en 
50 m verder gaat u L het graspad omlaag.  
 

(U kunt hier ook RD verder over het asfalt- fietspad 
lopen. Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

https://www.vunderke.nl/
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Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R over 
het mooie graspad met links een beekje.  Na  
800 m gaat u aan het einde RD, de smalle 
asfaltweg omlaag. **** Beneden aan de ongelijke 
4-sprong bij wkp 28, zitbank en de kapel en Onze 
Lieve Vrouw van Zeven Weeën gaat u RD 
(57/Herstraat).   
 

(De kapel dateert uit 1733 en is gerestaureerd in 
1988. De zeven smarten/weeën (zie infobordje), 
staan afgebeeld op de zeven glas-in-lood ramen in 
de kapel. Binnen staat een replica van een houten 
Mariabeeld uit 1500. In de nis boven de ingang staat 
een replica van een terracotta Mariabeeldje, dat 
oorspronkelijk vervaardigd is in 1736). 
 

Let op! Na bijna 100 m gaat u vlak voor de eerste 
rechts staande boom, R over het beekje en ga 
dan meteen L over het gras vlak langs het beekje. 
Op de hoek gaat u R en struin nu vlak langs het 
beekje (geen pad).   
 

(Als u dit te lastig  vindt volg dan onderaan de tekst 
het alternatief).     
 

Na 300 m gaat u aan de 3-sprong RD (pijl) over 
het brede graspad langs het beekje.   **** Na bijna 
600 m steekt u voorzichtig de doorgaande weg 
(Dorpenweg) over en gaat u L over het fietspad.  
 

4.  Na 25 m gaat u R (pijl) en meteen daarna gaat 
u L langs het infobord en zitbank, via houten 
doorgang over het graspaadje, dat even verder  
naar rechts buigt.   Aan het einde gaat u L over de 
houten brug  en ga dan R over het graspad langs 
de lange schutting van de eendenkooi.  Links 
passeert u een uitkijkwand.  Aan het einde van de 
schutting gaat u RD over het graspad. Na 25 m 
steekt u R via  houten brug het beekje over en 
dan gaat u L verder over het graspad, waar ook 
enkele bevers wonen. Voorbij stalen klaphek gaat 
u R (pijl) . Na 25 m gaat u L (pijl) door het stalen 
klaphek en ga dan meteen, aan de T-splitsing, R 
over het brede graspad. (U verlaat de gele pijl).  U 
struint nu geruime tijd over het mooie pad langs 
de Hertogswetering. 
 

(De 32,5 km lange Hertogswetering loopt via het 
gemaal Gewande bij Oss van de Maas naar Grave 
waar het via het gemaal in de Raam uitmondt, een 
zijbeek van de Maas. De Hertogswetering is in het 
begin van de 14e eeuw, waarschijnlijk tussen 1300 

en 1310 gegraven in een oude droge bedding van de 
Maas, bekend onder de naam Beersche Maas, die 
tot 1942 heeft gediend als gecontroleerde 
overloopzone bij hoogwater van de Maas).  
 

5. Na 500 m passeert u een inham en loop dan 
verder langs de beek.  700 m verder, aan het 
einde van de Hertogswetering, gaat u  links van 
het ijzeren hek tussen de paaltjes door en dan 
gaat u R over de asfaltweg met links het  
Burgemeester Delenkanaal.  
 

(De Hertogwetering gaat hier onder het kanaal door). 
 

Na 400 m, waar de asfaltweg naar rechts buigt, 
gaat u RD door het ijzeren hek (open en dicht 
maken) en volg ruim 800 m het graspad langs het 
kanaal. Na geruime tijd stapt u over de afrastering 
(even omlaag duwen) en volg verder het pad.   Aan 
het einde steekt u voorzichtig de doorgaande weg 
over en steekt u L via brug het kanaal over.  Na 
de brug loopt u 30 m RD en dan gaat u R over het 
asfaltpad. Aan het einde komt u weer bij de 
brasserie met mooi terras waar u nog iets kunt 
eten of drinken. 
  

(Als u bij de brasserie RD loopt, passeert u meteen 
rechts (nr. 2) de rijksmonumentale voormalige 
pastorie (1834). Meteen daarna komt u bij de 
rijksmonumentale St. Petrus Bandenkerk.  
 

Oorspronkelijk (tot in de 13e eeuw) viel de kerk in 
Macharen onder de abdij van Sint Truiden 
(België). Daarna kwam de kerk bij het graafschap 
Megen. Veel katholieken uit de omgeving kwamen 
na de reformatie (16e eeuw) in dit gebied hun 
geloof hier belijden. In de jaren 1862-1867 werd de 
kerk vernieuwd. Enkel de toren, die uit de 15e 
eeuw stamt,  bleef staan en werd later verhoogd 
met een klokkengedeelte en een ingesnoerde 
naaldpits) 
 

Alternatief punt 3: 
Loop terug naar de asfaltweg en ga R (Herstraat).  
Steek de doorgaande weg  (N329) over en ga R 
over het fietspad. Na 330 m, voorbij huisnr. 5, 
gaat u R over de veldweg/graspad met links het 
beekje. Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) over het 
brede graspad langs het  beekje. Ga dan verder 
bij **** in punt  3. 

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. 

 
 

 

 


