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Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 

Route 66 Máximakanaal 
Route 66 is 20 km 

 
Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen 

  
1. Vanaf de parkeerplaats linksaf over de brug Zuid-Willemsvaart 
2. Vóór de verkeerslichten voor de oprit rechtsaf breed onverhard pad 
3. Pad volgen onder 2 bruggen door 
4. Na sifon rivier de Aa linksaf over de dijk 
5. Na knuppelbrug talud omhoog 
6. Na picknickbank rechts talud naar beneden 
7. Knuppelpiertje oversteken en langs het water blijven lopen 
8. Rechtsaf talud omhoog 
9. Linksaf op asfalt fietspad 
10. Na de 1ste brug linksaf Graafsebaan 
11. Einde rechtsaf weg oversteken 
12. Opnieuw oversteken bij bushalte en linksaf 
13. Rechtsaf fietspad doodlopend Zuid-Willemsdreef 
15. Einde linksaf Mariannepad 
16. Onder 2 bruggen door 
19. 300m na 2de brug linksaf, gravelpad, water aan rechterhand houden 
20. Achter Hotel Fletcher langs, knp route 
21. Einde linksaf op asfalt fietspad 
22. Vóór rotonde rechtsaf Empelseweg oversteken, tegel voetpad 
23. 1ste straat rechtsaf Schrepel 

Mogelijke pauzeplaats r.k.v.v. Emplina, na de pauze deze wegvervolgen 
24. Gaat over in Schoffel, op kruising rechtsaf 
25. Rechtsaf asfalt fietspad, voor watertje 
26. Waar asfalt rechtdoor afslag naar links nemen 
27. Kruising rechtsaf, klinkerweg 
28. Na bebouwing rechtdoor over grasveld 
29. Op betonweg (oude verbindingsweg) rechtsaf 
30. Einde linksaf Mariannepad 
31. Bij sluis Empel rechtsaf trappen op en daarna over de sluis 
32. Asfaltweg volgens tot pompstationnetje 
33. Na dit optrekje scherp rechtsaf naar beneden, gravelpad Kanaalpark 
34. Na 1 km vlak voor bankje linksaf door klaphekje, natuurgebied in 
35. Pad volgen en na klaphekje en brugje rechtsaf 
36. Imker aan rechterhand en daarna rechtdoor  
37. Linksaf over heuveltje en later bruggetje 
38. Linksaf en gebouw aan rechterhand houden over boerderijterras 
Pauze bij Stadsboerderij Eyghentijds, na de pauze: 
39. Rechtsaf op asfaltfietspad richting kanaal 
40. Linksaf na 2 klaphekjes 
41. Voorbij Intratuin linksaf door klaphekje, onverhard 
42. Op kruising rechtsaf Empelseweg 
43. Dubbele rijbaan oversteken, talud op en rechtsaf op fietspad 
44. Op t-splitsing boven rotonde linksaf 
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45. Beneden rechtsaf oversteken en asfaltfietspad terug 
46. Na hekwerk linksaf Kanaalpark 
47. Na bruggetje linksaf graspad 
48. Na bruggetje vóór kunstwerk linksaf, graspad 
49. Graspad langs de Rosmalense Aa zoveel mogelijk volgenr 
50. Gravelpad onder 3 bruggen, laatste brug is die onder de N279 langs het 

oude kanaal 
51. Linksaf door 

wildtunneltje 
(denk aan je 
hoofd) 

52. Linksaf op 
asfaltfietspad 

53. Einde linksaf 
brug over kanaal 

54. Onder N279 
door, verkeers-
lichten rechtdoor 

55. Over ophaalbrug, 
einde route 

 


