
Route 3 Wamberg – Hooge Heide
 

Wandelsportvereniging 

Route 3

1. Steek “Dungense Brug” 
2. Rechtsaf na brug Máximakanaal, fietspad
3. LA over fiets-voetgangersbrug nieuwe Aa meander
4. LA na de brug 
5. Bij knp 24 rechtsaf trap af.
6. Einde pad de weg oversteken en
6. Rechtsaf en half verhard Wamberg 
7. Na 100m op T-splitsing rechts aanhouden
8. Volgende T-splitsing links aanhouden
9. Na 80m bruggetje rechts overstek
10. Eerste pad linksaf (niet rechtsaf laan dikke bomen in gaan.)
11. Op einde pad verhard fietspad 

tegelfietspad 
12. Na 100 m linksaf doodlopend pad
13. Einde pad rechtsaf pad langs water
14. Einde pad linksaf  de brug oversteken en na 
15. 1e zandpad rechtsaf 
16. Einde bij (Maliskampsestraat

volgen tot Torenstraatje.
Route B en C lees verder bij punt 19
Route 3A:  

17. Hier rechtsaf Torenstraatje en over de brug fietspad rechtdoor 
18. Nu de route vervolgen vanaf punt 

Route 3B en 3C: 
19. Op deze kruising met Torenstraatje en 
20. Nu 2e straat linksaf volgen (Eikenburglaan)
21. Eerste weg rechtsaf volgen (Meidoornlaan).
22. Einde weg linksaf Larikslaan
23. Fietspad rechtsaf (Opengesteld)
24. Einde rechtsaf fietspad, later bospad langs sportvelden
25. Einde linksaf voor water
26. Bij brug rechts 
27. T splitsing fietspad links 
28. T splitsing fietspad links aanhouden
29. Asfaltweg oversteken fietspad
30. Einde fietspad linksaf 
31. Langs vakantiepak Dierenrijk, bij 

Splitsing route B en C
Vervolg route 3B: 

32. Bij knp 9 richting knp 6 is na
Einde zandpad rechtsaf fietspad (bij boerderij)
Verder lezen met punt 3
Route 3C: 

33. Vanaf wandelknooppunt 9 naar wandelknooppunt 8 lopen
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Wamberg – Hooge Heide

 
Route 3A 10 km, 3B 18 km, 3C 

Start Café De Poeling, 5275 HK Den Dungen
 

 en kruispunt over en onder N279 door
Rechtsaf na brug Máximakanaal, fietspad 

voetgangersbrug nieuwe Aa meander 

Bij knp 24 rechtsaf trap af. 
Einde pad de weg oversteken en meteen linksaf parallelweg

half verhard Wamberg Opengesteld en rechts aanhou
splitsing rechts aanhouden 

splitsing links aanhouden langs slagboom 
0m bruggetje rechts oversteken en meteen pad linksaf

(niet rechtsaf laan dikke bomen in gaan.)
Op einde pad verhard fietspad en verkeersweg oversteken en meteen rechtsaf

doodlopend pad 
rechtsaf pad langs water 

ksaf  de brug oversteken en na 40 m 1e zandpad linksaf

Maliskampsestraat) rechtsaf en trottoir en weg rechts blijven 
volgen tot Torenstraatje. 

en C lees verder bij punt 19 

Hier rechtsaf Torenstraatje en over de brug fietspad rechtdoor 
vanaf punt 41  

Op deze kruising met Torenstraatje en Meidoornlaan recht door blijven lopen.
olgen (Eikenburglaan) 

Eerste weg rechtsaf volgen (Meidoornlaan). 
Larikslaan 
Opengesteld) 

Einde rechtsaf fietspad, later bospad langs sportvelden 
Einde linksaf voor water 

T splitsing fietspad links aanhouden 
T splitsing fietspad links aanhouden 

fietspad volgen 

Langs vakantiepak Dierenrijk, bij brug over Groote Wetering 
Splitsing route B en C, voor C lees verder bij punt 33 

Bij knp 9 richting knp 6 is na 70 m rechtsaf bospad 
Einde zandpad rechtsaf fietspad (bij boerderij)  

met punt 38 

Vanaf wandelknooppunt 9 naar wandelknooppunt 8 lopen 
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, 3C 23,0 km  
, 5275 HK Den Dungen  

onder N279 door 

meteen linksaf parallelweg 
en rechts aanhouden 

en en meteen pad linksaf 
(niet rechtsaf laan dikke bomen in gaan.) 

en meteen rechtsaf 

zandpad linksaf 

) rechtsaf en trottoir en weg rechts blijven 

Hier rechtsaf Torenstraatje en over de brug fietspad rechtdoor  

recht door blijven lopen. 

over Groote Wetering oversteken, knp 9 
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Pauze mogelijkheid bij Paardrijk over houten bruggetje van 1 april – 1 okt of na 
opbellen naar 073-5519078 

34. Bij wandelknooppunt 8 richting knp 6 (via knp 53) 
35. Na oversteken asfaltweg (Werststeeg) linksaf 
36. Rechtsaf 1ste asfaltweg 
37. Meteen weer rechtsaf asfalt fietspad geen knooppuntroute 
38. Na oversteken asfaltweg (Hooghei) fietspad linksaf 
39. Einde op asfaltweg rechtsaf 

Samenkomst route 3B en 3C 
40. Houten brug over Groote Wetering oversteken en meteen linksaf weg vervolgen 
41. Einde pad bij kruising met verharde weg linksaf  brug oversteken en meteen 

rechtsaf over grasdijk de Groote Wetering 
42. Einde pad (bij stuw in de Wetering) linksaf (Loofaert) fietspad 

Samenkomst met route 3A 
43. Einde fietspad weg oversteken en fietspad rechtsaf volgen 
44. Eerste pad linksaf bij slagboom 
45. Bij T-splitsing met dikke eik en weiland pad rechtsaf tot bruggetje 
46. Bruggetje oversteken en meteen linksaf en dan weg rechts aanhouden 
47. Voorbij huis links op T splitsing links aanhouden 
48. Einde pad asfalt weg oversteken dan links af 
49. Bij kruising Hasseltsedijk/Cafe “De Fuik” rechtsaf de weg oversteken en fietspad 

links richting Den Dungen 
50. Brug over Máximakanaal daarna onder N279 door 
51. Verkeerslichten rechtdoor over brug 
52. Einde van de route 

 


