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Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 
 

Ommetje 70, Lunetten Vught 6,8 km 

 
Start parkeerplaats Brasserie 155 Loonsebaan 155 Vught 

 
Routebeschrijving: 
 
1. Met de rug naar Brasserie 155 recht oversteken langs de groen 

slagboom en direct linksaf langs achterkant parkeerplaats 

2. Pad na parkeerplaats rechtdoor volgen 

3. Vervolgens pad aan de linkerkant van het water blijven volgen 

4. Waar water scherp naar rechts gaat rechtdoor naar knp 17 hier 

rechtdoor naar knp 16 

5. Rechts langs het water blijven lopen, onder aan de dijk 

6. Na water rechtdoor knp route volgen en weer rechts van de 

volgende vijver lopen en pad blijven volgen 

7. Bij splitsingen het pad langs het water blijven volgen is knp route 

8. Eerste pad rechtsaf is bij waterdam en paal met witte veeg op de 

kop 

9. Voor de dijk weer linksaf en volgende water rechts blijven volgen 

niet de dijk op 

10. Eind van het water linksaf greffelpad op en direct weer rechtsaf en 

weer rechts van het volgende water blijven lopen 

11. Bij oude entree van de Lunette, pad rechtdoor blijven rechts van het 

water 

12. Einde pad asfaltweg linksaf 

13. Eventueel koffiepauze bij museum Kamp Vught anders hier 

linksaf klinkerweg 

14. Na de gevangenis eerste weg rechtsaf Atlantis 

15. Einde weg rechtdoor langs woonhuizen is brandgang tevens knp 

route 

16. Achter de tuinen door en rechtsaf baliebrug over en linksaf pad 

volgen 
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17. Bij knp 20 richting knp 19 is het pad net voor boerderijtje 

18. Einde pad klinkerweg oversteken en langs groene slagboom 

19. Einde pad rechtsaf 

20. Einde pad bij asfaltweg linksaf 

21. Voor de wetering linksaf bospad links langs de wetering blijven 

lopen 

22. Bij brugje 

rechtsaf en na 

de brug weer 

rechts en 

rechts 

aanhouden 

23. Bij asfalt 

fietspad 

linksaf en 

fietspad 

blijven volgen 

langs 

strandbad 

24. Pad volgen langs het Strandpaviljoen en dan koffie bij het 

Strandhuys 

25. Na de koffie weg oversteken langs de slagboom en het gele 

elektrahuisje  

26. Einde hekwerk direct rechtsaf bospad, dit volgen en afslag naar 

rechts negeren 

27. Einde pad linksaf, rood witte pad volgen en direct kruisingen 

rechtdoor 

28. Bij zandveldje rechtsaf tot asfaltweg, hier linksaf 

29. Bij parkeerplaats einde wandeling 

 

 

 

 


