
Verslag regiofietstocht 30 april 2022 – linie 1629 

Met heel veel plezier kijk ik terug naar de 

fietstocht die we 30 april in de regio hielden. Om 9 

uur waren we op de parkeerplaats van Fort Isabella. 

Meteen kwamen daar Stephanie en Joop en zij 

toverden heerlijke koffie en oranje koeken uit hun 

achterbak. Het oranje was toepasselijk vanwege het 

thema van de fietstocht, namelijk het beleg van Den 

Bosch in 1629 door prins Frederik Hendrik van 

Oranje Nassau.  Voor mij was dit een eerste 

fietstocht met de regio en het was leuk om de 

deelnemers te zien aankomen op de fiets of met de 

fiets achterop de auto. Er volgde een hartelijke 

kennismaking en sommigen kenden elkaar van fietsen 

naar Santiago, een plezier van weerzien en 

herinneringen. Vóór we van start gingen vertelde ik 

nog wat over de route. De route is namelijk 

uitgebreid beschreven, van foto’s en kaarten voorzien en met de hele geschiedenis 

onderbouwd door de Paadjesmakers in een prachtig boekje (6,95 euro). En het is zeker 

de moeite waard om deze route, Linie 1629 ’s-Hertogenbosch nog eens in delen te 

fietsen en dan nog wat meer stil te staan bij alles wat er te zien en te ontdekken is 

onderweg. Overigens, dezelfde route wordt ook als wandelgids uitgegeven!  

Joop loodste ons feilloos over de route, in grote lijnen 

eerst langs de Lunetten door het bos in Vught, even een 

bezoek aan de fusilladeplaats en langs de gevangenis en 

Kamp Vught over het Drongelens Kanaal door de Gement 

richting het westen. We komen in Deuteren, steken de 

A59 over en komen in Vlijmen aan. Langs het Engelermeer 

en verder naar Engelen waar we onze eerste pauze 

hebben. Het was frisser dan we gedacht hadden en onze 

koude handen werden snel weer warm na een kop koffie en 

een broodje kroket of appelgebak naar keuze. Het 

cafetaria is speciaal voor ons eerder open gegaan. Door 

prachtig polderlandschap naar de sluis Crèvecoeur en via 

de Engelse Dijk naar Orthen. Verder door de Heinis, langs 

het Maximakanaal, langs Coudewater en dan verder de 

Zuid-Willemsvaart over bij De Dungen voor de tweede 

pauze. Dit keer de traditionele worstenbroodjes en 

koffie. Het dreigt te gaan regenen, maar het blijft 

gelukkig droog tijdens het laatste stuk van de fietstocht 

over de Poeldonksedijk, andere dijken en dijkjes naar 

Landgoed Haanwijk en van daaruit door de Bossche Broek 

terug naar Fort Isabella. Het was een heerlijke dag.  

Zie ook een fotopresentatie met de foto’s die Stephanie heeft genomen.  

Bedankt allemaal! 

Marianne 

 

 

https://youtu.be/1XXJ6PR-gJ4

