
Ommetje 58 Maliskamp  9 oktober 2017 

Wandelsportvereniging  Groot Gestel 
 

Ommetje 58 Maliskamp 7,1 km 

Startpunt op parkeerplaats Hospice en Mariaoord, dat is de 
parkeerplaats helemaal vooraan met betonplaten. 

Adres: Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen 

1. Asfaltpad naar ingang hospice De Duinse hoeve, tussen huizen door. 

2. Na greppel rechtsaf bospad 

3. Na 150m linksaf vóór landbouwgrond en steeds rechtdoor tot vijfsprong 

4. Paadje schuin rechtsaf wordt halfverhard 

5. Rechtsaf naar oudebaan-oost  

6. Linksaf op Oudebaan-oost  en bij crematorium rechtsaf kerkhof Oudebaan oost 172 

7. Rechtdoor over kerkhof naar bankje, voetpad er naast door heg naar links  

8. Na 50m T-splitsing linksaf 

9. Einde door klaphek en linksaf asfalt fietspad naar Oudebaan oost 

10. Einde rechtsaf 

11. Na 130m scherp linksaf bospaadje langs weilandjes 

12. Op einde weiland rechtsaf achter weiland 

13. Bij T-splitsing linksaf, beukenlaan 

14. Eerste pad rechtsaf asfaltweg oversteken en meteen links pad dwars over de 

zandverstuiving naar het grote bronzen wiel van Armando langs de doorgaande weg 

tussen Rosmalen en Maliskamp. 

15. Drukke weg voorzichtig oversteken naar fietspad en linksaf, na rotonde rechtdoor 

16. Bij dierenparkje linksaf Lijsterbeslaan 

17. Einde schuin rechts gravel fietspad 

18. Fietspad volgen met 2 scherpe bochten, knooppuntroute volgen 

19. Bospad achter sportvelden volgen, knooppuntroute 

20. Einde op t-splitsing linksaf en daarna het graspad langs de waterloop ‘Kleine Wetering’ 

Pauzemogelijkheid in de kantine van VV Maliskamp, dan hier rechtsaf en na de pauze hier 

terugkeren 

21. Bij houten brug rechtdoor op de grasdijk  

22. Op onduidelijke splitsing het bospad nemen links van het witte paaltje 

23. Pad volgen met bord naar links 

24. 20m na pad van links schuin rechtsaf bij de sparren, onduidelijk pad dat op een  

moutainbike pad uitkomt. Daarop rechtsaf slaan.  

25. Route volgen, op t-splitsing linksaf, en door KRUIPGAT is wildtunnel onder A59 

26. Na wildtunnel linksaf omhoog en stukje langs afrastering lopen 

27. Rechtsaf bij klaphek 

28. Rechtsaf op kruising bospaden 

29. Linksaf op klinkerweg 

30. Rechtsaf asfaltpad in bocht naar links 

31. Linksaf tegelpad na dierenparkje 

32. Rechtsaf voor hoofdgebouw komt uit op parkeerplaats bij Hospice. 
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