
Ommetje 53, Cello                                    31 maart 2017 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 

 
 

Ommetje 53, Cello 8 km 

 
Startcarpoolplaats A2 Vught – Halder,  Haldersebaan 

 
Routebeschrijving: 
 
1. Carpool linksaf verlaten 

2. Einde weg rechtsaf oversteken en linksaf fietspad 

3. Eerste weg rechtsaf Doodlopend langs tuinderij 

4. Einde weg voor water linksaf zandpad 

5. Einde pad omhoog, fietspad rechtsaf en voorbij brug eerste weg 

rechts 

6. Weg uitlopen tot schrikhek hier linksaf grasdijk volgen 

7. Bij monumentje rechts de dijk af en graspad volgen over de twee 

hangbruggen 

8. Aan het einde van het bruggetjes pad weer de dijk op en rechts de 

dijk aanhouden 

9. Einde grasdijk na slagboom direct scherp rechts omlaag, door 

houten poortje en pad langs de afrastering volgen 

10. Einde weiland pad bij snelweg door houten poortje, 2 x linksaf en 

door de fietstunnel naar andere zijde snelweg 

11. Na fietstunnels rechtsaf omhoog en bij snelweg linksaf Hal  

12. Secondaire weg blijven volgen tot net voor de borden Vught 50 hier 

linksaf greffelweg Kettingweg  

13. Bij borden Vught rechts aanhouden 

14. Splitsing bij wit gebouw rechts aanhouden 

15. Einde pad rechtsaf greffel fietspad 

16. Alle kruisingen in fietspad rechtdoor 
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17. Einde fietspad oversteken en stoeppad volgen wordt weer klinkerpad 

18. Na de vijver buigt het pad iets naar rechts en direct splitsing rechts 

aanhouden 

19. Bij dierenparkje linksaf en direct weer rechtsaf naar de watertoren 

20. Links om de watertoren en aan de overkant van het pleintje 

koffiepauze bij De Stenen Hut in de Oude Weverij 

21. Bij het verlaten van de koffiepauze rechtsaf en direct weer rechtsaf 

22. Voor de vijver linksaf richting Hoofdingang  

23. Bij kruising rechtdoor 

24. Bij knp 43 richting knp 45 

25. Einde pad bij grote kruising eerst oversteken en dan rechtsaf het 

viaduct over. Doorlopen tot carpoolplaats hier einde wandeling 


