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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,89 km  1.50 uur  1 m 1 m 

 
Ten noorden van de stad Oss ligt, net buiten het dorp Macharen, Pannenkoekenhuis De Oude Maas. 
Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling, wandelt u eerst door het prachtige natuurgebied 
Ossermeer en u passeert fraaie doorkijkjes naar de Hertogwetering, die mooi met riet begroeid is. Ook 
passeert u een vogelkijkhut om even te genieten van de omgeving. Via een rustig asfaltweggetje loopt u 
naar het bos en dan struint u geruime tijd door de bossen langs slootjes en greppels. Via een mooi pad 
over de dijk, langs het Burgemeester Delenkanaal, wandelt u terug naar het restaurant met mooi terras. In 
het natuurgebied kan het drassig zijn.   Doe deze wandeling niet als het dagenlang geregend heeft, tenzij u 
hoge waterdichte schoenen draagt.    
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Startadres:  Pannenkoekenhuis De Oude Maas, Ossestraat 11, Macharen. Tel: 0412-647890.  Geopend: 
woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uur.  Buiten de openingstijden mag u (ondanks verbodsbord) gebruik 
maken van de parkeerplaats. 

 

 
 

1652. MACHAREN (Oss) 7,9 km 

 

1.   Met uw rug naar de ingang of parkeerplaats 
gaat u L over het fietspad langs de doorgaande 
weg. Na 30 m, bij zijweg rechts, steekt u R de 
doorgaande weg over en gaat u L over het 
fietspad met rechts het Ossermeer. Negeer na 
ruim 300 m zijweg links. Let op! Na ruim 200 m 
steekt u R, via biels, de greppel over en voor de 
vijver gaat u R over het bospad met rechts mooi 
uitzicht op het langgerekte 19 ha grote 
natuurgebied Ossermeer en de Hertogswetering.  
 

(Het Ossermeer is feitelijk een verbreding van de 
Hertogswetering en is een overblijfsel van een oude 
Maasloop, die ontstaan is toen de bedijking na 1280 
een aanvang nam, waarbij de Maasdijk een 
noordelijker gelegen rivierarm omsloot. Sinds 1984 is 
het Ossermeer een officieel vogelreservaat). 
 

Het pad buigt naar links, langs een zitbank en met 
links van u de vijver. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(Ommetje Ossermeer (OO)) met links de volgende 
vijver.   
 

(Tot eind jaren zestig van de vorige eeuw lag hier het 
openbare zwembad Oss. Een overblijfsel (betonnen 
“trap”)  van een oude duikplak herinnert hier nog 
aan).  
 

Aan de 3-sprong bij blauwe markeringspaal 
steekt u R via houten bruggetje het beekje over 
en gaat u RD over het pad. U komt uit het bos en 
volg RD (OO) het graspad.  Voorbij bruggetje 
loopt u R naar de vogelkijkhut waar u mooi 
uitzicht heeft op het natuurgebied.   
 

2. Loop terug naar het graspad en ga R.  U 
passeert een houten bruggetje en volg het pad 
met rechts de Hertogswetering.   Volg daarna RD 
het pad door het weiland.  Aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u RD (OO).  Voorbij bruggetje gaat u 
RD (blauw) door het weiland en loop dan RD 
(blauw) over het bospad.  Bij de bosrand volgt u 
RD (blauw/OO) het graspad.  Aan het einde gaat u 
RD langs de doorgaande weg. Voorbij huisnr. 273 
gaat u RD (Bernhardweg) en via brug steekt u de 
Hertogswetering over en volg RD de asfaltweg.    
 

(De 32,5 km lange 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. Ze 
heeft tot 1942 gediend als gecontroleerde 
overloopzone bij hoogwater van de Maas. De 
Hertogswetering loopt van de Raam, een zijrivier van 
de Maas bij Grave (Limburg)  naar het dorp Gewande 
(gemeente Den Bosch), waar het water via het 
gemaal Gewande, in de Maas wordt geloosd).  
 

Na 150 m bij de rood/witte afzetting (achterkant) 
gaat u R het weiland in en ga dan meteen L over 
het graspad  met rechts de greppel. (U kunt hier 
ook RD verder over de asfaltweg lopen). Aan de 
kruising gaat u R (Langelsestraat). Aan de  
3-sprong, bij wandelknooppunt (wkp) 78, gaat u 
RD (6/Langelsestraat).   
 

3. Na bijna 600 m gaat u aan de 5-sprong, bij  
wkp 61, schuin L (39/pijl) via ijzeren doorgang 
over het asfalt- bospad.  600 m verder aan de  
T-splitsing, voor sloot, gaat u R. (U verlaat de gele 
pijl). Na ruim 100 m, voorbij de links gelegen 
platte brug, gaat u op de hoek van het bos R over 
het graspad, met links een greppel en rechts de 
bosrand.  Bij afsluitboom buigt het pad naar links 
en ga dan R over de asfaltweg.  Na 30 m “springt” 
u L, waar de greppel het smalst is, over de 
greppel en gaat u L over het graspad met links de 
greppel. Vlak daarna, op de hoek van het bos 
gaat u R met links de greppel en rechts de 
bosrand.  Na 200 m, voor  sloot, buigt het pad 
naar rechts. 100 m verder gaat u aan de 4-sprong  
L over het asfaltpad.  Aan de 3-sprong bij 
waterput gaat u RD over het graspad.    
 

4. Aan de T-splitsing voor greppel gaat u R.      
Aan de 4-sprong steekt u L de greppel over en 
volg het bospad.  Voor ijzeren hek gaat u R over 
het asfaltpad. Aan de T-splitsing gaat u L over de 
asfaltweg.  Aan de 4-sprong, bij wkp 62, gaat u 
via ijzeren doorgang RD (80) over het asfalt- 
bospad. Na 600 m steekt u voorzichtig de 
doorgaande weg over en via nauwe doorgang 
volgt u RD (pijl) het bospad.  Aan het einde loopt 
u de dijk omhoog en boven gaat u R over het pad 
met links het Burgemeester Delenkanaal.  
 

(Het circa 5 km lange kanaal, dat in 1962 werd 
aangelegd, verbindt Oss met de Maas.  

https://deoudemaas.nl/


  blz 3 van 3 

 

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 Delen. die van 1946 tot 
1963 burgemeester van Oss was). 
 

Aan de 3-sprong, bij wkp 80, gaat u RD (81). 
Negeer zijpad rechts en loop RD (pijl).  Na bijna 
400 m buigt het pad naar rechts, met links het 

clublokaal van de Algemene Roeivereniging Oss 
(AROSS). Aan de T-splitsing, bij wkp 81, gaat u R 
(63) over het fietspad. Na 50 m komt u weer bij 
Pannenkoekenhuis De Oude Maas, de sponsor 
van deze wandeling waar u nog iets kunt eten of 
drinken. Behalve een ruime keuze aan heerlijke 
pannenkoeken zijn er ook diverse lunchgerechten 
verkrijgbaar.  

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. 
 

 

 

 


