
Rondje 123 Vught  9 februari 2023 

Wandelsportvereniging  Groot Gestel 
 

Rondje 123  Vught 14 km 

Startpunt: op parkeerplaats tegenover Brasserie 155 

Adres:  Loonsebaan 155  5263 CN  Vught 

Pauze: De Kruishoeve, Cromvoirt 

1. Met rug naar Brasserie langs bord Vughtse heide breed bospad  

2. 80 meter na de groene ijzeren slagboom linksaf, breed bospad (zijpaden negeren) 

3. Rechtdoor  langs water (aan de linkerhand) 

4. Bij wandelknooppuntpaal links aanhouden; langs water blijven lopen 

5. Waar water een bocht naar links maakt (bij wandelknooppuntpaal) rechtsaf 

6. Breed zandpad oversteken en meteen rechtsaf (smal bospad) vlak voor 

knooppuntpaal 

7. Op kruising van zandpaden (voor hekwerk) linksaf (smal bospad) 

8. Zijpaden negeren; op T-splitsing linksaf 

9. Op kruising zandpaden rechtsaf 

10. Bij asfaltfietspad rechtdoor 

11. Kruising oversteken naar info bord 

12. Rechtdoor Kruishoevenweg 

13. 1ste straat rechtsaf 

14. Na 750 meter linksaf, pauze bij de Kruishoeve 

15. Rechtdoor de oprijlaan volgen en op het einde rechtsaf Cromvoirtsepad 

16. Vlak voor de spoorlijn linksaf scherp linksaf.  

17. Smal bospad blijven volgen 

18. Heuvel op en rechtdoor lopen tot aan klinkerweg 

19. Rechtsaf (De Boshoek) trottoir op 

20. Over spoorlijn 3e harde weg rechtsaf (Snippenlaan) 

21. Eerste straat rechts (Acacialaan) 

22. In bocht naar rechts linksaf; smal bospad 

23. Bij T-splitsing rechtsaf 

24. Daarna bij T-splitsing rechts; vervolgens links aanhouden 

25. Bij volgende T-splitsing links heuvel over 

26. Bij Y-splitsing links aanhouden (smal bospad) 

27. Bij T-splitsing rechts (bospad) 

28. Na 60 m rechts (smal bospad) 

29. Bij Y-splitsing links aanhouden 

30. Op gravel fietspad linksaf 

31. Rechtdoor lopen tot aan  

Pauze bij Groene Woud, na de pauze de verkeersweg oversteken.  

VOORZICHTIG OVERSTEKEN 

32. Rechtsaf asfaltfietspad 

33. Eerste zandweg linksaf Helvoirtseweg 211/213 

34. 70 m voorbij woning met huisnummer 211 linksaf  loopplank over greppel 
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35. Bij kruising zandpaden linksaf (bospad met weiland aan linkerhand)  

36. Voor landhuis (Wargashuyse) rechtsaf, graspad 

37. Rechtsaf op oprijlaan, grindweg 

38. Rechtsaf op einde klinkerweg (Hoevensestraat) 

39. Bij dubbele gele paal linksaf het bos in “opengesteld particulier erfgoed” 

40. Bij open terrein met dikke boom rechts aanhouden 

41. Bij splitsing links aanhouden 

42. Door gele poort “Elzenburg”; daarna op fietspad linksaf  

43. Bij poort “Kapellebos” rechtsaf 

44. Bij einde linksaf 

45. Bij einde rechtsaf 

46. Eerste bospad linksaf 

47. Bij kruising schuin rechtdoor 

48. 85 m voor gele poort rechtsaf; bospad. Zijpaden negeren 

49. Op gravel fietspad rechtsaf; deze blijven volgen 

50. Voorbij wandelknooppunt 44 in eerste bocht naar rechts linksaf slaan  (langs gele 

poort “Elzenburg”; is punt 46 in omgekeerde richting) 

51. Blijven volgen tot 1e grotere bospad aan linkerhand (bij ruïne van  waterput en 

met klimop begroeide muur) 

52. Dit smalle bospad rechtdoor blijven volgen totdat deze uitkomt tegenover villa nr. 

14 met beukenlaan 

53. Rechtsaf op 

Hoevensestraat, 

brede zandweg; 

wordt asfaltweg 

54. Weg blijven volgen; 

Rechtsaf op 

fietspad, bij 

stoplichten linksaf 

Helvoirtseweg 

oversteken 

55. Rechtdoor; Boslaan 

56. Eerste harde weg 

rechts; Eikenlaan 

57. Einde linksaf; 

spoorweg 

oversteken. De 

Béautélaan 

58. Bij rotonde links; 

daarna oversteken 

naar parkeerplaats 

 


