
                              Ommetje 11   

Hasselt 

1. Beusingsedijk oversteken bij verlaten van Café De Fuik 

2. Fietspad volgen gaat over in asfalt, Oude Bossche Baan  

3. Meteen links aanhouden en op grasdijk lopen 

4. Na 300m betontrapjes links naar beneden en over 2 

knuppelbruggetjes 

5. Op de grasdijk van het riviertje de Aa rechtsaf, bij kanaal 

rechtsaf 

6. 1ste  pad rechtsaf en vóór transformatorhuisje pad links 

naar beneden 

7. Op Y-splitsing links aanhouden, watertje aan linkerhand           

8. Sifon (onderdoorgang) in riviertje De Wetering passeren 

9. Op einde linksaf, fietspad naar sluis 

10. Op einde linksaf om het Máximakanaal over de zuidelijkste 

sluisdeur over te steken 

11. Fietspad na de sluis oversteken, Wetering aan linkerhand 

12. Bij betonbrug linksaf 

13. Meteen rechts aanhouden over grasdijk langs het water 

14. Bij houten vlonder naar beneden, plas aan rechterhand 

15. Waar de dijk in een punt naar je toekomt er tegenop lopen. 

Boven staat een picknicktafel 

16. Weer naar beneden over knuppelbruggetje 

17. Einde op asfaltfietspad rechtsaf, gaat over in onverhard  

18. Pad helemaal aflopen met bocht onder de brug door 

19. Einde rechtsaf op fietspad 

Links ligt Eeterij De Dungense Brug voor een kop koffie 

20. Fietspad helemaal aflopen tot einde waar het eindpunt van 

dit ommetje ligt. 

 



1. Voor de Fuik ligt een oude liniedijk uit 1629 waarop 
een fort stond aangelegd door Frederik Hendrik om het 
gebied om Den Bosch droog te pompen en zo de stad te 
veroveren. De liniedijk kwam vanaf Den Dungen en liep 
met een boog voor de Fuik langs naar de Oude Boschebaan. 
 
2. Uitzicht over een omdijkt gebied dat is ingericht als water-
bergingsgebied dat bij extreem hoge waterstanden in de Aa kan 
worden ingezet om overtollig water te “parkeren” en over-
stromingen in ’s-Hertogenbosch te voorkomen.                     
Het tweede knuppelbruggetje gaat over de Rosmalense Aa; een  
nieuw gegraven waterloop afgetakt van de Aa. Deze kronkelt 
door het Kanaalpark, een ecologische verbindingszone, die in 
de buurt van Empel bij de Maas eindigt. 
  
3. Het riviertje de Wetering is in 1965 gekanaliseerd. Dit 
riviertje liep Via de Weteringsedijk langs Coudewater en de 
Loofaert naar Vinkel. Hier gaat hij via een sifon onder het 
Maximakanaal door. 
 
4. De houten vlonder wordt graag gebruikt door de aalscholver, 
een vogel die van vis leeft. Het verenkleed van de aalscholver 
bevat slechts zeer weinig vet en is dus niet waterdicht. Na een 
duik moet de vogel drogen door met half gespreide vleugels op 
een paal, in een boom of op een aanlegsteiger te gaan zitten.  
Bij de picknickbank op de dijk kan worden genoten van het 
uitzicht op het waterbergingsgebied. Het is het domein van 
onder meer gans, ooievaar, blauwe en de zilverreiger en sinds 
enige tijd laat ook de lepelaar zich hier zien. Met een beetje 
geluk valt hier ook het ijsvogeltje te spotten en ook de 
weidebeekjuffer laat zich in de maanden mei tot en met 
augustus hier zien 
 
5. Hier gaat de Aa via een grote sifon onder het Máxima-kanaal 
door. De sifon bestaat uit 4 grote kokers, waarvan er een 
speciaal voor vissen is ingericht. Hier is de vistrap duidelijk te 
zien om vissen in de gelegenheid te stellen een door een dijk, 
dam, stuw of sluis ontoegankelijk geworden achterland te 
bereiken, terwijl daar vaak paaiplaatsen liggen.  
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Start:     Café De Fuik, Hasseltsedijk 33 

Lengte:  6,5 kilometer 
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