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Wandelsportvereniging  Groot Gestel 

Rondje 45, Maashorst - Kanonsberg 14,9 km 
Start vanaf de parkeerplaats kruising Slabroekseweg/Oude Rijksweg  

Nistelrode, zie kaartje ommezijde 

 
Maashorst in het grootste natuurgebied van Noord-Brabant. Je komt er bossen, 
heidevelden en bloemrijke graslanden tegen. Stuifduinen, vennen en oude dreven. In de 
kern ligt al enige jaren een gebied waarin niet machines, maar grote grazers de natuur 
beheren. Toen er nog grote grazers in het wild leefden in Nederland, hielden ze de velden 
en bossen open doordat ze aan bomen en struiken knabbelden. Voor die functies worden 
ook nu weer grote grazers ingezet.  Elke grote grazer heeft  zo zijn eigen effect op de 
natuur. Om de natuur nog rijker en afwisselender te maken, zijn er in 2016 nieuwe grote 
grazers gekomen: wisenten, taurossen en Exmoorpony’s. Veel mensen komen in de 
Maashorst van de natuur genieten. Als je het begrazingsgebied in gaat, ben je wel te gast 
bij de grote grazers. Respecteer de gedragsregels zoals 50 meter afstand houden 

Linksaf bij slagboom knp.19 richting 
knp.21 bocht naar rechts 

1. Rechtdoor  houten poort   
2. Linksaf zandpad (150 mtr) 
3. Rechtsaf eerste zandpad 
4. Bij splitsing rechts aanhouden 
5. Linksaf  vóór heuvelrug 
6. Rechtdoor na houten klaphek (150 

mtr) 
7. Rechtdoor na klaphek  (75 mtr) 
8. Rechtsaf bij houten paal knp (360 

mtr) 
9. Linksaf  na kruising (190 mtr) 
10. Linksaf bij routepaaltje (260 mtr) 

door heide pad 
11. Rechtsaf bij splitsing knp.21 richting 

knp. 20  
12. Rechtdoor over fietspad (180 mtr) 
13. Rechtdoor klaphek (220 mtr) 

zijpaden negeren rechts 
begrazingsgebied 

14. Rechtdoor bij slagboom naar breed 
zandpad 

15. Rechtdoor ijzeren klaphek knp.70 
richting knp.71 “Bobbelaar” 
begrazingsgebied 

16. Rechtdoor  driesprong door heide 
(590 mtr) 

17. Rechtdoor Landerdbankje (280 mtr) 
knp.71 richting knp. 32 

18. Rechtdoor ijzeren klaphek (250 
mtr.)let op: rechts aanhouden(!) 
breed zandpad 

19. Rechtsaf fietspad (430mtr) 
20. Linksaf vóór houten hek wildrooster 

bospad (niet langs hek!) 
21. Rechtsaf T-splitsing  
22. Linksaf bocht volgen  
23. Rechtsaf  T-splitsing (270  mtr) 
24. Rechtdoor houten klaphek, weiland 

(200 mtr) 
25. Linksaf fietspad paddestoel 51naar 

knp 22 
26. Rechtsaf bij infopaneel (510 mtr) 
27. Rechtdoor houten klaphek (500 mtr)  
28. Rechtsaf paddestoel U6  250 mtr 

Heideweg) 
29. Linksaf kruising (190 mtr) weiland 

aan linkerhand houden 
30. Linksaf kruising (470 mtr) 
31. Linksaf asfalt (190 mtr) 

Heideweg/Hoogslabroekseweg 
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32. Rechtdoor Erenakkerstraat 
natuurcentrum Maashorst voor de 
PAUZE 

33. Rechtdoor Zevenbergseweg volgen 
fietspad (500 mtr) 

34. Rechtsaf bij routepaaltjes zandpad 
35. Linksaf knp 55 richting knp 56  
36. Linksaf door houten hek  
37. Rechtsaf fietspad 
38. Rechtsaf routepaaltje bos in (20 mtr) 
39. Linksaf bij fietspad (600 mtr) voorbij 

grafheuvels aan linkerkant 
40. Rechtsaf kruispunt paddestoel N3 
41. Rechtdoor knp 56 richting knp 73 

langs slagboom bij parkeerplaats 
42. Rechtdoor zandpad 
43. Linksaf bij infobord bocht zandpad Y 

splitsing 
44. Linksaf weer Y splitsing  
45. Rechtdoor fietspad voorbij houten 

slagboom 
46. Rechtdoor knp 67 

richting knp 64 
47. Rechtdoor over 

wildrooster (100 mtr) 
48. Rechtsaf bij splitsing 

knp 43 richting 82 
49. Rechtdoor bij 

knp82 fietspad 
oversteken heide 
op 

50. Linksaf eerste 
kruising (200 
mtr) paaltje 
aanduiding D-
strepen over 
Kanonsberg 

51. Linksaf T-
splitsing bocht 

52. Rechtsaf bos in 
(paaltje 
wandelaar) 

53. Rechtsaf na 
wildrooster  

54. Linksaf knp 6 
richting knp 1 

55. Rechtdoor zijwegen negeren 
56. Rechtdoor bij rood/groene slagboom 

paddestoel SB1 

Parkeerplaats (1200 mtr vanaf knp1) 

 

Om de startlocatie te bereiken neemt u 
komende vanaf de A59 (Den Bosch) de 
afslag Paalgraven. 

Vervolgens bij en na de rotonde richting 
Grave aanhouden. Bij de rotonde 1ste afslag 
en over de parellelweg terug. 
Voor het viaduct de parkeerplaats 

 


