
Ommetje 121 Coudewater II  17 oktober 2020 

Wandelsportvereniging  Groot Gestel 
 

Ommetje 121, Coudewater II, 7 km 
  

Start: Kloosterstraat Rosmalen, nabij het AH Pickup point  

Pauze: Golfclub Maliskamp Peter de Gorterstraat 073- 5995901 en/of Theetuin Het 
Klooster, open wo t/m za telnr: 073 522 4511 

      
1. Met de rug naar het AH Pickup point rechtsaf, richting Máximakanaal 
2. Linksaf vóór de brug naar het pompgemaal 
3. Direct na pompgemaal linksaf, Groote Wetering links houden 
4. Direct na volgend pompgemaal met trafohuisje scherp rechts naar beneden  
5. Bij T-splitsing links 
6. Bospad blijven volgen met sloot aan rechterkant tot aan Berlicumse weg 
7. Door klaphek en oversteken naar De Wamberg 
8. Rechtdoor blijven volgen, bruggetje aan rechterkant oversteken 
9. Steeds links aanhouden tot aan vijver 
10. Vijver aan rechterhand houden, bospad blijven volgen (zijpaden negeren) 
11. Bij T-splitsing links aanhouden; doorlopen tot aan asfaltweg  
12. Oversteken rechtsaf over fietspad; vervolgens linksaf, slagboom Eikenlust  
13. Op einde rechtsaf en bij de brug linksaf 
14. Vóórbij de Groote Wetering tweede pad linksaf (breed zandpad) 
15. Bij golfbaan rechtsaf (halfverhard pad) 

Voor pauze in de Theetuin, rechtsaf Peter de Grotestraat, op het einde 
rechtsaf en voor de bebouwing linksaf. Na de pauze hier terugkeren. 

16. Aan het einde tweemaal linksaf Peter de Gorterstraat 
17. Net voor verkeersdrempel rechtsaf via bospad naar vijver Coudewater 
18. Bij T-splitsing rechtsaf (zijpaden negeren). Water links houden. 
19. Na tweede heuvel pad volgen naar clubhuis bij vijver; pad rechtdoor. 
20. Op kruising halfverharde wegen rechtdoor en grot passeren 

Voor pauze bij de Golfbaan bij de T-splitsing linksaf en rechtsaf op de 
asfaltweg. Linksaf voor het Golfpaviljoen. Na de pauze hier terugkeren. 

21. Op de T-splitsing rechtdoor. Rechtsaf in de pauze wordt overgeslagen 
22. Op Y-splitsing links aanhouden, hoofdpad aanhouden  
23. Pad volgen tot einde bos; daar linksaf 
24. Via paadjes parallel aan A59 doorlopen richting Berlicumseweg 
25. Tweemaal rechtsaf en bij verkeerslichten oversteken 
26. Dan  linksaf en vervolgens fietspad naar rechts volgen 
27. Je komt hier weer op het startpunt van de route. 
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