
Ommetje 100 Maliskamp II  22 februari 2021 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 
 

Ommetje 100, Maliskamp II 7,8 km 
Startpunt op parkeerplaats Hospice en Mariaoord, dat is de 

parkeerplaats helemaal vooraan met betonplaten. 
Adres: Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen 

 
Routebeschrijving: 

1. Verlaat de parkeerplaats op de hoofdentree en sla linksaf 
2. Op de kruising rechtdoor 
3. Rechtsaf in de bocht, gaat na rood-wit paaltje over in asfalt voetpad 
4. Einde linksaf klinkerweg 
5. In de 2de bocht rechtsaf, oud asfalt voetpad 
6. Op kruising linksaf richting A59, autosnelweg 
7. Vóór de poort linksaf smal pad langs hekwerk 
8. Rechtsaf door het KRUIPGAT 
9. Aan de andere kant omhoog lopen en rechtdoor 

10. Waar het mountainbike pad naar rechts aangeeft, links aanhouden 
11. Op een breder bospad linksaf en pad rechtdoor blijven volgen 
12. De bocht naar rechts volgen 
13. Rechtdoor op kruising 
14. Op 5-sprong het (gravel) pad rechtsaf volgen 
15. T-splitsing rechtsaf, rode paalkoppen 
16. Gravelpad volgen tot T-splitsing en rechtsaf, gravelpad vervolgen tot 

bordje Berlicum fietsroute en daar dan linksaf en gravelpad blijven 
volgen tot klinkerweg in Maliskamp 

17. Rechtdoor (verboden in te rijden/eenrichtingsbord) asfaltweg volgen, 3x 
op kruising rechtdoor 

18. Einde linksaf Eikenburglaan 
19. Kruising rechtsaf Esdoornlaan 
20. Einde rechtsaf tegelpad Bernadettestraat 

Pauze Theetuin Buro30, daarvoor rechts klinkerstraat volgen. Om de 
gebouwen heen lopen en op het einde de Theetuin. Open van wo t/m vr 

21. Bernadettestraat vervolgen en rotonde oversteken 
22. Fietspad richting Rosmalen en bij Wiel van Armanda oversteken 
23. Linksaf achter het Wiel 
24. Rechtsaf door de bosrand, zandvlakte rechts laten 
25. Op het einde door de paalkoppen en rechtsaf op de asfaltweg 
26. Na rood-wit paaltje rechtdoor de asfaltweg oversteken 
27. 1ste kruising bospaden linksaf 
28. Volgende kruising rechtsaf. Langs betonnen paal. 
29. Volgende kruising linksaf, langs een weiland 
30. Op klinkerweg rechtsaf, Baroniehoeve 
31. Einde, waar de Oude Baan begint linksaf, asfalt fietspad 
32. Na 150m rechtsaf door klaphekje 
33. Gravel pad volgen tot bij het volgende klaphek 
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34. Na dit hek rechtsaf, F59 rood fietspad 
35. Einde rechtsaf en na 50m rechts aanhouden, hekwerk links laten 
36. Einde de Oude Baan oversteken en linksaf op fietspad 
37. Bij de rotonde rechtsaf Vliertwijksestraat 
38. Op de hoogte van de parkeerplaats rechtsaf, einde wandeling 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


