Wandelsportvereniging Groot Gestel
Ommetje 60 Nulandse heide 6,7 km
met pauze bij Kerkzicht wordt de route 8 km
Startpunt op parkeerplaats Hospice en Mariaoord, dat is de
parkeerplaats helemaal vooraan met betonplaten.
Adres: Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen
1. Start vanaf de parkeerplaats van Hospice De Duinse Hoeve en ook van Mariaoord
bij knp 63 weg over steken richting knp 19
2. Linksaf na de Zorghoeve Mariaburg idem gravel
3. Oversteken en door houten hekje
4. Linksaf op klinkerpad
5. Rechtsaf over terrein van De Binckhorst
6. Helemaal doorlopen naar achteren, een keer links-rechts wordt Koningsvaren
7. Rechtdoor Spechtenpad
8. Linksaf over graspad blauw-rode paalkoppen route volgen
9. Pad parallel aan de spoorlijn volgen
10. Na ijzeren klaphek rechtsaf en na 10m weer linksaf, rode paaltjes
11. Linksaf door dubbel klaphek ‘Brabant Water’
12. Rechtsaf-linksaf rode pijlpunten volgen
13. Asfaltweg oversteken en achter de picknickbank zandpad linksaf
14. Steeds de rode pijlpunten van de Brabant Water route volgen ‘Nulandse heide’
Als pauze gewenst is dan controleren (073-8885984) of Kerkzicht geopend is.
Loop dan het F59 rode fietspad naar Nuland.
Einde rechtsaf (Kerkstraat)
Bij verlaten pauzeplaats rechtsaf en meteen achter de café weer rechtsaf.
Einde rechtdoor en later links aanhouden. Vóór huisnr 25 rechts en meteen links
door ijzeren slalomhekje, Paadje naar links aanhouden, rechts bouwland. Einde op
brede halfverharde weg rechtsaf en op het einde hiervan rechtsaf tegelfietspad.
Je komt dan op de waterleidingstraat, ga naar punt 17 van de route waar je linksaf
gaat (zie groene route op onderstaande kaartje. De route wordt van 8 km
15. Rechtsaf op rode asfalt fietspad F59
16. Rechtdoor Bergstraat
17. Rechtdoor bij knooppunt 18 naar knooppunt 17
18. Rechtsaf bij knp 17 door ijzeren hek Brabant Water
19. Rechtsaf op kruising, bocht naar links steeds knp route
20. Bij knp 19 linksaf
21. Op kruising rechtsaf (bij 2 witte waterpunt paaltjes)
22. Blauwe paaltjes route volgen
23. Linksaf op splitsing
24. Linksaf bij dubbel klaphek
25. Rechtdoor dubbel klaphek
26. Oversteken voorrangsweg, parkeerplaats en eindpunt
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