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Wandelsportvereniging  Groot Gestel 
 

Ommetje 61 Zandverstuiving Rosmalen, 7,2 km 

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

Adres: Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen 

1. Linksaf vanaf parkeerplaats, asfaltpad naar ingang hospice De Duinse hoeve 
2. Pad vervolgen tussen bebouwing door 
3. Na greppel  rechtsaf bospad in bosrand 
4. Linksaf op einde, fietspad 
5. Rechtsaf na 90 m en klinkerweg (Oude Baan) oversteken 
6. Rechtdoor paadje met afrastering aan rechterhand 
7. Gaat over in klinkers en komt bij spoorlijn 
8. Rechtdoor spoorlijn oversteken  
9. Linksaf meteen na de spoorlijn, asfaltweggetje van knooppunt 60 naar knp 62 
10. Links aanhouden  bij knooppunt 62  
11. Linksaf door klaphek bij elektriciteitskastje  083 en huisnr 4 
12. Op t-splitsing linksaf, graspaadje 
13. 1ste pad linksaf door klaphekje 
14. Linksaf op klinkerweg 
15. Linksaf fietspad op 
16. Spoor over, rechtdoor fietspad wordt Sparrenburgstraat 
17. Einde linksaf bij rood-wit paaltje en meteen daarna rechtsaf Sparrenburgstraat Zuid 
18. Rechtsaf asfaltweg bij rood-wit paaltje en informatiebord Hooge Heide 
19. Linksaf graspaadje tussen huisnummer 17 en 15 
20. Rechtsaf op kruising paadjes, zand aan linkerhand houden 
21. Loop naar het Wiel van Armando  
22. Linksaf met de rug naar de voorkant van het wiel, knooppuntroute 
23. Hoofdpad volgen door het bos tussen het fietspad en de zandverstuiving 
24. Links aanhouden bij y-splitsing 
25. Zoveel mogelijk rechtdoor met de zandvlakte aan de linkerhand, zijpaden negeren, 

later over de zandrug 
26. Rechtsaf op asfaltfietspad 
27. Linksaf na bankje en prullenbak, knooppuntroute 
28. Knooppuntroute rechtsdoor blijven volgen, zijpaden negeren 
29. Op kruising bospaden rechtdoor, wordt half en half asfalt 
30. 1ste brede bospad linksaf 
31. 1ste pad schuin rechtsaf omhoog over de zandrug 
32. Rechtsaf na afdaling, zandpad langs open vlakte 
33. Links aanhouden voorbij bankje 
34. 1ste pad rechtsaf Mollenpad 
35. Linksaf op asfaltpad 
36. Rechtdoor langs huisnummer 341, 343 
37. Rechtsaf na rodondendrons. graspad langs de bankjes 
38. Komt uit bij de parkeerplaats 
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