
Ommetje 108 Molenroute Vinkel  22 april 2023 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 
 

Rondje 108, Molenroute Vinkel 13 km 
 

Start parkeerplaats Hotel Van der Valk, Rijksweg 25, 5391 LH 
Nuland 

              Pauze in Vinkel: Molen De Zwaan (op zondag open) 
Routebeschrijving: 
 

1. Vanaf de parkeerplaats rotonde oversteken langs het tankstation 
2. Onder de A59 en 100m voor de volgende rotonde rechtsaf graspad, sloot 

rechts. 
3. Graspad volgen met sloot links 
4. Naar links om het voetgangers bruggetje over te steken 
5. Knooppunt route volgen, halverwege asfaltweg oversteken, bij zandpad 

rechtsaf, dan weer linksaf en Kerkdékske vervolgen 
6. Bij knp 25 rechtsaf naar knp 24. Vanaf nu volg je de blauw-witte signalen. 
7. Bij knp 24 oversteken Groote Wetering naar knp 45, fietspad 
8. Na knp 45 oversteken, linksaf, langs hekwerk en langs de bosrand lopen 
9. Bij boerderij rechtsdoor, gravel weg 
10. Bij klinkerweg rechtsaf 
11. Oversteken bij het kruispunt, richting knp 8 
12. 1ste bospad rechtsaf, daarna rechts aanhouden, het mountainbike pad 
13. Tot de betonnen schutting het mountainbike pad volgen, daar linksaf 
14. Direct opnieuw scherp linksaf langs 2 rode betonnen ‘picknick’ banken 
15. Door betonnen ‘kamerschermen’ lopen 
16. Gravel fietspad komt uit op asfaltweg, deze oversteken ‘Kaathoven’ 
17. Klinkerweg volgen met bocht naar links 
18. Rechtsaf op voorrangsweg, fietspad 
19. Op splitsing rechts aanhouden richting Heeswijk – Dinther 
20. Links het parallelpaadje door de struiken 
21. LET OP! Bij blauw-wit routepaaltje scherp linksaf 
22. Volg het moeilijk pad tot de asfaltweg (blauw-witte signalen) 
23. Linksaf en meteen weer rechtsaf, doodlopend 
24. Asfaltpad volgen met bocht naar rechts 
25. Einde linksaf net na de sloot 
26. Einde linksaf Groote Wetering rechts houden, neem de brug naar rechts 

Je komt bij de De Zwaan, de Vinkelse molen. Neem hier pauze.  
Bij verlaten van de pauzeplaats rechtsaf graspad 

27. Na het tegelpad rechtsaf, Platanenstraat uitlopen 
28. Einde rechtsaf Beukenlaan 
29. Linksaf bospaadje voor de heg 
30. Op de klinkerweg linksaf, Lindelaan, gaat over in Brugstraat 
31. Na de Den Driehoek rechtsaf, Van Rijckevorselweg 
32. Linksaf klinkerweg Van Rijckevorselweg 
33. Rechtdoor op einde aan de linkerkant van de sloot door de houtwal 



Ommetje 108 Molenroute Vinkel  22 april 2023 

34. Houtwal gaat over in klinkerweg. Op einde asfaltweg oversteken en 
rechtsaf 

35. Na 50m linksaf, Nulandse Weerscheut 
36. Bij knp 27 linksaf, geen knp route 
37. Na bocht naar rechts pad volgen 
38. 1ste weg linksaf, asfaltweg Rekken 
39. Einde Rijckevorselweg oversteken, rechtsaf fietspad volgen 
40. Onder het viaduct van de A50 door 
41. Na een 2de rotonde linksaf, parkeerterrein 


