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Wandelsportvereniging  Groot Gestel 
Rondje 37, Maasover – Empel 12,8 km 

Deze route loopt langs de Maasoever direct door het dorp Empel en 
hierna door Maaspoort terug 

Start: Treurenburg 1, 5221 CD ’s-Hertogenbosch, 073 – 6311277  
 

De laatste jaren worden op veel trajecten langs de Maas de stortstenen en grint 
weggehaald. Hierdoor kunnen de oevers weer vrij afkalven en ontstaat langzaamaan 
opnieuw het ooit zo karakteristieke Maaslandschap met zijn Maasstrandjes. Deze nieuwe 
uiterwaardinrichting is een geweldig impuls voor de natuur langs de Maas. Door deze 
projecten langs het gehele stroomgebied komen er op tal van plaatsen zeldzame planten 
en dieren terug. Oud Empel is een schamel restant wat ooit een bloeiend Maasdorp was. 
De natuurgebieden in en om Empel zijn de Koornwaard, Empelse Waard en de 
Uiterwaarden van de Maaspoort.  
Uit bodemvondsten blijkt dat bij Empel een concentratie van oude woonplaatsen is 
geweest. Empel heeft zijn wortels in een ver verleden. Kelten, Romeinen, Franken, 
Brabantse hertogen versus graven van Gelre, altijd was Empel onderdeel van strijdgeweld. 
Aan de Empelsedijk tegenover De Lachende Vis staat een Mariakapel. Een historisch 
monument dat verwijst naar het "Wonder van Empel". Tijdens de Tachtigjarige oorlog op 8 
december 1585 ontsnapten 4000 Spaanse soldaten aan de vernietiging van de Staatse 
troepen. Maria liet het eerst hard vriezen waardoor het protestants leger vluchtte, omdat 
het vreesde door het ijs ingesloten te worden. Toen ze weg waren liet Maria het weer 
dooien, zodat de vijand ten noorden van de Maas moest blijven. Nog ieder jaar komen 
Spanjaarden ter herinnering naar deze Mariakapel.  
Het voormalig dorp Empel is vlak na de Tweede Wereldoorlog rond 1952 verplaatst. Door 
geallieerde bombardementen, gericht op de Duitsers die zich hadden verschanst in het 
dorp, was de kerk vernield en de Maasdijk was instabiel geworden. De toenmalige 
bewoners werden geëvacueerd en kregen vervangende woonruimte binnendijks, op de 
plaats waar Empel nu ligt. Na de oorlog werd de dijk gerepareerd en zijn een aantal 
bewoners teruggekeerd naar Oud-Empel. 
 
Routebeschrijving: 
 

1. Start met je neus richting café Treurenburg rechtsaf, linksaf Empelsedijk, na 
spoorviaduct 

2. Linksaf pad dijk af, door klaphek, rechtsaf langs de Maas, na hek Lah langs Maas blijven 

3. Rechtdoor door klaphek, over strandje, stapstenen en na A2 door greppel en weiland 

4. Volgend klaphek rechtdoor.  
Dit landschap verandert door afkalving, blijf zoveel mogelijk langs de maas lopen. 

5. Rechtsaf bij wit/rode markering (Maarten van Rossumpad)  

6. Door weiland rechts aanhouden, tracktorspoor volgen tot dijk, linksaf na klaphek, dijk op 

7. Rechtsaf Doornkampsteeg, bijna op ’ t einde rechtsaf parkje in, linksaf over brug, 
rechtsaf gravelpad 

8. Linksaf op einde, rechtsaf Kasteeldreef, linksaf Klaverstraat, rechtsaf Kleine Wijken 

9. Linksaf Sekr. Wagemakerstraat, rechtsaf Burg. Godschalxstraat, rechtdoor op 
rotonde 

10. Tunneltje onder A2, rechtsaf asfaltweg, linksaf voetpad park in, linksaf op kruising (bij 
dierenweide) 

11. Pad met water aan rechterhand, rechtsaf over 2de brug, direct linksaf voetpad 

12. Bij AH passage inlopen en verderop: 
Pauze bij lunchroom Pjotr, telefoon 073-6443150 
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13. Linksaf na veraten pauzeplaats passage verlaten en buiten linksaf trottoir 

14. Oversteken op hoogte café bij verkeerslichten wordt Durendael 

15. Einde bij Noorderplas linksaf en om de plas lopen met water zoveel mogelijk aan de 
rechterhand. 

16. Rechtsaf over bruggetjes, linksaf voetpad langs (Noorder)plas, rechtsaf na tweede 
veerooster 

17. Rechtsaf schelpenpaadje, rechtsaf asfaltpad, paar keer rechts aanhouden langs plas 
blijven 

18. Rechtdoor voetpad, fietspad oversteken, rechtdoor Milaanstraat, rechtdoor op rotonde 
bij zebrapad 

19. Troelstra-dreef, linksaf Zilverkruid, direct rechtsaf fietspad, rechtdoor Empelse 
Schans 

20. Linksaf op kruising is Sluisweg (fietspad) , rechtdoor op einde, oversteken 

21. Meteen rechtsaf fietspad richting Hedel, einde bij chauffeurscafé Treurenburg 


