Wandelsportvereniging Groot Gestel
Ommetje 76, Vughtse Hei II 6,9 km
Start Parking Fort Isabella Reutsedijk 4 5264PC Vught
Routebeschrijving:
1.

Parkeerplaats naar rechts verlaten klinkerweg, na 15 m bij oranje
afvalbak linksaf bospad

2.

Wordt bosdijk, deze volgen tot voorbij witte paal nr. 10

3.

Net voor volgende witte paal met rood wit schildje rechtsaf dijk
af

4.

Na einde bospad bij kanaal linksaf onder de brug door en pad langs
het kanaal blijven volgen

5.

Pas Op!! Voorbij de flauwe rechtse bocht in het kanaal, als het
kanaal weer recht wordt tot de volgende brug. Op dit punt kijkend
naar de brug, op de halve afstand hiervan linksaf bij een royale
opening in de houtwal, net voor een grote grillige berk met een
rood wit embleem, wordt bospad

6.

Pad rechtdoor volgen gaat na de dijk over in breed zandpad

7.

Zandweg alsmaar rechtdoor blijven volgen, alle zijpaden negeren.

8.

Einde pad na slagboom koffiepauze bij Brasserie 155

9.

Na pauze weg oversteken en rechtsaf bos in (links van stuk
spoorrails lopen)

10. Bij kruising met paaltjes linksaf tussen de paaltjes door
11. Bij kruising rechtsaf pad langs de rode paal volgen de open vlakte in
12. Bij kruising knp route rechtdoor volgen
13. Pad na de vijvers rechtdoor volgen is knp route
14. Einde bospad linksaf fietspad
15. Bij rotonde rechtsaf en direct linksaf fietspad Dillenburglaan
volgen
16. Kruising met straatweg rechtsaf en direct bij einde weg linksaf
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17. Bij splitsing links aanhouden Amalia van Solmslaan
18. Bij kruising met fietspad rechtsaf fietspad op Dillenburglaan
19. Einde fietspad linksaf
20. Einde weg rechtsaf en direct links de weg oversteken en na oranje
afvalbak rechtsaf gravelpad
21. Pad volgen en rechtdoor vlonderpad over water
22. Einde vlonderpad rechtsaf en direct linksaf fietspad
23. Bij kruising linksaf Kampdijklaan en voor de brug rechtsaf
Reutsedijk
24. Net voor de kazerne linksaf langs de slagboom en direct rechtsaf
omlaag en weer boven aan de dijk linksaf dijk volgen
25. Einde bosdijk linksaf naar parkeerplaats en einde wandeling
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