
Rondje 130 Plassenroute  24 oktober 2020 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 
 

Rondje 130, Plassenroute, 12,2 km 
Startpunt: Parkeerterrein bij Mc Drive van MC Donald’s. 

 Burg. Burgerslaan 48 in Rosmalen. (op Bruistensingel Afslag Utrecht 
nemen; bij stoplicht linksaf) 

Pauze: Campanile Hotel in Maaspoort 073-642 2525 

      
1. Met gezicht naar plas: trottoirpad tussen Fletcher hotel en Mc Donalds 

volgen 
2. Gebruik doorgang naar grindpad om plas; ga meteen linksaf 
3. Volg grindpad zo dicht mogelijk langs de plas 
4. Gaat 1 keer over in zandpad/groenstrook 
5. Bij hoogspanningsmast scherp linksaf 
6. Daarna grindpad zo dicht mogelijk langs plas blijven volgen 
7. Voor einde bos rechtsaf; grindpad volgen 
8. Bij Y-splitsing, net voor Mc Donald’s, links aanhouden naar klinkerweg 
9. Meteen linksaf gaan; om kantoorgebouw heen lopen 
10. Op einde linksaf (voetpad naast asfaltweg) 
11. Einde voetpad rechtsaf; oversteken naar fietspad en meteen linksaf 
12. Trap of wandelpad naar boven nemen; boven rechtsaf 
13. Bij stoplichten oversteken; daarna direct rechtsaf (tegelvoetpad) 
14. Beneden links aanhouden 
15. Tegelpad volgen tot parkeerplaats auto’s; daar scherp rechtsaf 
16. Bij T-splitsing Negende Reit rechtsaf;  tegelpad volgen 
17. Brug over; daarna 1e straat rechts Achtste Reit 
18. Schuin rechts oversteken naar doorgang tussen huisnummers 25-27 
19. Einde brandgang rechtsaf; dan links aanhouden en langs water lopen 
20. Op einde rechtsaf; brug over.  Asfaltpad blijven volgen, zijpaden negeren 
21. Bij kruising linksaf  naar plas 
22. Bij splitsing rechtsaf; heuvel op. Voor speeltuin rechtsaf, Uitlaatroute 
23. Bij T-splitsing rechtsaf; door rood-wit hek. Daarna linksaf 
24. Splitsing oversteken;  tegelpad direct achter huizen volgen  
25. Bij Y-splitsing rechtsaf; langs hoogspanningsmast 
26. Trottoir blijven volgen; Donkse Dreef 
27. Rotonde recht oversteken; 1e voetpad links langs school, Rompertdreef  
28. Schuin oversteken naar fietspad; richting hoogspanningsmast 
29. Op einde rechtsaf; fietspad volgen; gaat door tunnel  
30. Eerste kruising linksaf Burgemeester van Zwietenpark 
31. Bij Y-splitsing rechts aanhouden. Brug over 
32. Speelplaats schuin rechtdoor oversteken. Voor water linksaf 
33. Bij Y-splitsing rechts aanhouden (grindpad). Op einde rechtsaf 
34. Na wildrooster rechtsaf. Bij grindpad rechtsaf over bruggetje 
35. Na brug rechtsaf.  
36. Net voor uitrenveld voor honden linksaf. Weg oversteken; dan rechtsaf 
37. Eerste weg links naar Campanilehotel.  

Mogelijk voor pauze, na de pauze de weg oversteken en terugkeren naar 
de plas en dan linksaf langs het water. Zo dicht mogelijk langs water lopen 
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38. Na 2e brug linksaf Polsbroek; wordt Hengmeng. Viaduct over 
39. Voor voetbalveldje rechtsaf Landstrekenlaan. Rechts aanhouden 
40. Eerste straat links Gooiland. Bij Y-splitsing links aanhouden 
41. Bij T-splitsing rechtsaf en meteen daarna vóór bushalte links (gravelpad) 
42. Bij kruising gravelpaden rechtdoor.  
43. Over brug 1e asfaltpad links en rechts aanhouden 
44. Eerste asfaltpad links Uitlaatroute. Bij T-splitsing rechtsaf 
45. Op eerste kruising linksaf; bij kruising Deuringen 13-11-9-7 linksaf 
46. Op einde rechtsaf; vervolgens linksaf (voetpad) 
47. Voor speeltuin linksaf. Op kruising rechtdoor (voetpad) 
48. Op splitsing linksaf. Zijpaden negeren. Op einde rechtsaf 
49. Oversteken (Kijk uit!) en linksaf Burgemeesters Godschalxstraat 
50. Bij rotonde rechtsaf (fietspad) Diepteweg 
51. Eerste straat rechts Balkbrug-Oost 
52. Bij splitsing rechtdoor (breed grindpad) 
53. Op kruising met slechte asfaltweg rechtdoor 
54. Grindpad eindigt op asfaltweg; daar rechtsaf 
55. Asfaltweg blijven volgen; later oversteken naar fietspad 
56. Direct na Fletcherhotel oversteken naar parkeerplaats 
 


