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Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 
Rondje 122  Rosmalen Maliskamp 13,3  km 
 

Startpunt: op parkeerplaats bij Mariaoord 
Adres:  Vliertwijksestraat 369,  5244 NJ 

Pauze: Theetuin Het Klooster wo t/m za vanaf 10.00 uur 073-5224511 of 
06-13799150 

Kantine Voetbalclub Maliskamp  073-5212055 

 
1. Vanaf parkeerplaats richting hoofdgebouw Mariaoord lopen 
2. Linksaf, kruising oversteken en doorlopen richting parkeerterrein 
3. Voor parkeerterrein rechtsaf; tegelpad 
4. Langs dierenpark; zigzaggen door beukenhaag; pad vervolgen 
5. Bij klinkerweg linksaf 
6. Bij wandelknooppuntpaal breed bospad naar rechts 
7. Op kruising zandpaden linksaf en voor klaphek links 
8. Onder tunnel “Kruipgat’ door; bij T-splitsing linksaf. Pad volgen 
9. Bij volgende T-splitsing linksaf; breed bospad 

10. Op kruising rechtdoor; zijpaden negeren 
11. Bij vijfsprong links naar het water; bij water linksaf 
12. Om  water (Kleine-Wetering) heen lopen; langs brug pad vervolgen 
13. Bij Y-splitsing links aanhouden 
14. Op rechtse bocht van dit gravel fietspad rechtdoor, breed zandpad 
15. Op asfaltweg weg rechtsaf, links lopen 
16. Eerste weg links; breed grind/zandpad; dit pand lang blijven volgen 
17. 30 m vóór einde bosgebied rechtsaf; smal bospad. Gaat over in gravel fietspad 
18. Op kruising met smalle bospaden rechtsaf 
19. Aan einde bij bankje linksaf; breed pad blijven volgen 
20. Bij T-splitsing linksaf 
21. Op kruising zandpaden rechtsaf; zijpaden negeren, mtb paadje 
22. Bij T-splitsing rechtsaf 
23. Bij wandelknooppuntpaal 67 rechts naar nr 66 
24. Bij T-splitsing linksaf; asfaltweg oversteken naar “fietspad” 
25. Bij Y-splitsing linksaf; smal pad 
26. Bij T-splitsing linksaf, Kleine-Wetering aan linkerhand. Brug over 
27. Bij wandelknooppuntpaal 66 links naar nr 64 
28. Bij Y-splitsing rechts aanhouden; bij T-splitsing rechtsaf  

Op zondag linksaf; daarna op verharde weg rechtsaf voor pauze bij voetbalclub 
Maliskamp. Na pauze dezelfde weg terug 

29. Pad langs sportpark blijven volgen; bij kruising zandpaden                                                                   
rechtdoor 

30. Rechtdoor waar het gravel fietspad een bocht naar links maakt 
31. Bij schuine kruising zandpaden links aanhouden 
32. Bij kruising bospaden rechtsaf 
33. Bij T-splitsing linksaf; zijpaden negeren 
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34. Direct bij driesprong rechts aanhouden 
35. Bij T-splitsing linksaf; bij volgende driespong rechts aanhouden (zijpaden 

negeren 
36. Voor hek bij T-splitsing linksaf; bij asfaltweg rechtsaf 
37. Kruising rechtdoor en op einde linksaf 
38. Dubbele kruising oversteken (2x) en bij volgende kruising rechtsaf 
39. Daarna kruising schuin oversteken Esdoornlaan 
40. Aan einde rechtsaf; wordt Bernadettestraat 

Bij Bernadettestraat 10 rechtsaf en daarna naar rechts een asfalt voetpad volgen 
om de gebouwen heen. Theetuin Het Klooster (pauze). Bij het verlaten naar links 
lopen: 

41. Terug naar Bernadettestraat en rechtsaf gaan 
42. Rotonde oversteken en voor Wiel Armando rechtsaf (wandelknooppunt); zijpaden 

negeren 
43. Verharde weg oversteken en bij vijfsprong tweede pad links nemen 
44. Zijpaden negeren; op kruising brede zandpaden rechtdoor 
45. Bij Y-splitsing links aanhouden; bij kruising zandpaden rechtsaf 
46. Links aanhouden; zijpaden negeren 
47. Boven aan heuvel rechtdoor; dwars door (mais)veld 
48. Einde veld rechtsaf; na 50 m linksaf naar beneden 
49. Zijpaden negeren en op einde linksaf 
50. Voor rood-wit klappaaltje rechtsaf bospad 
51. Bij vijfsprong meteen linksaf. Zijpaden negeren 
52. Op einde linksaf; bij kruising zandpaden rechtsaf 
53. Op asfaltweg linksaf; rotonde ¾ nemen naar Waterleidingstraat 
54. Tweede straat rechts (door klaphek) Pompstraat 
55. Rechtsaf bij 

informatieborden  
en rechtdoor bij 
dubbel klaphek 

56. Linksaf bospad 
tegenover akkertje 
rechts 

57. Rechtsaf voor 
volgend open 
veldje; blauwe 
paaltjes volgen 

58. Bij T-splitsing 
rechtsaf; rechtdoor 
dubbel klaphek 

59. Oversteken 
voorrangsweg 
naar parkeerplaats 

 

 


