
 

Rondje 40 Hooge Vorssel  25 oktober 2021 

Wandelsportvereniging  Groot Gestel 
 

Rondje 40, Hooge Vorssel 13 km 

 
Start vanaf de parkeerplaats kruising Slabroekseweg/Oude Rijksweg Nistelrode, zie kaartje 
ommezijde. 
Verzoek restaurant golfbaan om daags tevoren even door te geven als een grote groep 
wandelaars koffie wil gebruiken: Telefoon: 0412-669766 Horeca of: 0141-2611992 Receptie 

 
Hooge Vorssel is een afwisselend gebied dat bestaat uit twee gedeeltes: 

 Het zuidelijk gelegen natuurgebied van de gemeente Bernheze. 
 Het noordelijk gelegen bomenpark van Staatsbosbeheer. 

De Hooge Vorssel is ruim 61 hectare groot en maakt deel uit van een groter bos- en 
natuurgebied “De Maashorst”. Rond 1900 bestond het landschap hier voornamelijk uit 
uitgestrekte heidevelden. 
Het grootste deel van het bos is in de jaren veertig op deze heide aangeplant, met grove 
den voor de productie van mijnhout. Om in het eentonig aangeplante bos meer variatie te 
krijgen zijn open plekken in het bos gekapt. Sommige van deze plekken groeien spontaan 
weer dicht met allerlei bomen en struiken, andere plekken blijven open. Hierdoor ontstaat 
een gevarieerd bos. Gelukkig is een klein gedeelte van de grote heidevelden bewaard 
gebleven. Het heidelandschap wordt nog verfraaid door enkele vrijstaande struiken of 
bomen die gespaard zijn gebleven. Ook is een poel gegraven waarin allerlei dieren leven. 
Een gevarieerd landschap is voor zowel mens als dier aantrekkelijk. Het bomenpark, ook 
wel Arboretum genoemd is in 1989 aangelegd in het kader van de ruilverkaveling Midden 
Maasland.   
 
Routebeschrijving: 

 
1. Linksaf bij rood/groene slagboom 

zandpad met bocht naar rechts  
2. Rechtdoor klaphek (280 m) 
3. Rechtdoor bij splitsing (200 m) 
4. Rechtsaf T-splitsing (515 m) 
5. Rechtdoor houten hek (270 m) 
6. Linksaf smal paadje over heuveltje 

(110 m) 
7. Rechtdoor breed zandpad volgen 
8. Linksaf bocht volgen 
9. Rechtsaf bij kruispunt door klaphek 

begrazingsgebied in (630 m) 
10.Rechtdoor zandpad oversteken pad 

volgen over heide 
11.Linksaf op fietspad  knp 31 richting 

knp 36 (500 m) 
12.Rechtsaf bij knp  66 over fietspad 

(840 m)  
13.Rechtdoor klaphek (bordje 

stroommat) Schayksedreef (170 m)  
14.Linksaf met bocht mee weg volgen 

15.T-splitsing knp  68 richting knp 1 
asfaltweg (260 m) 

16.Rechtdoor viaduct A50 (420 m) 
17.Rechtsaf Hoge Akkers (170 m) 
18.Rechtdoor splitsing (80 m) 
19.Rechtsaf T-splitsing (70 m) 
20.Rechtdoor Het Korteveld (20 m) 
21.Rechtdoor  fietspad voorbij schrikhek 

(200 m) 
22.Rechtdoor tweede schrikhek asfaltweg 

industrieterrein (100 m) 
23.Linksaf De Oude Ros (120 m) 
24.Rechtsaf  2e kruising Bedrijvenweg 

(120 m) 
25.Rechtsaf einde Bedrijvenweg (210 m) 
26.Rechtdoor kruispunt prov. weg 

oversteken en meteen 
27.Linksaf zandpaadje in 
28.Rechtdoor kruising knp 63 richting 98 

(290 m)  
Pauze mogelijkheid op de golfbaan 

29.Linksaf voor hek (620 m) 
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30.Rechtdoor 2 x golfpad oversteken 
(170 m) 

31.Rechtsaf knp  98 (140 m) 
32.Rechtdoor pad vervolgen tot Linksaf 

2e bospad (bijna bij einde golfbaan 
met vlaggetje (350 m) 

33.Rechtdoor kruising zandpaden (140 
m) 

34.Rechtsaf T-splitsing zandpaden (100 
m) 

35.Linksaf meteen (15 m) 
36.Linksaf fietspad (120 m) 
37.Rechtsaf eerste zijpad (120 m) breed 

bospad 
38.Rechtdoor kruising (140 m) fietspad 

bord Arboretum Heesch 
39.Linksaf y-splitsing (270 m) 
40.Rechtsaf door paaltjes/ einde pad (90 

m) 
41.Rechtsaf langs Amsterdammertje 

(190 m) verhard paadje op 
42.Linksaf T-splitsing (170 m) 
43.Linksaf T-splitsing 

(330 m) langs 
vijver rechterhand 

44.Rechtsaf einde pad 
nu parkeerplaats op 

45.Linksaf voor het 

restaurant Bomenpark Hooge Vorssel 
(290 m)  

46.Rechtsaf verharde weg op (120 m) 
47.Rechtsaf met bocht mee langs rd/gr 

slagboom (80 m) 
48.LA bij fietsknp 32 bomenlaan (260 m) 
49.Linksaf zandheuvel op (200 m) 
50.Linksaf smal pad volgen langs hek (70 

m) 
51.Rechtdoor einde pad lang Hattinge Huis  

hek volgen (370 m) tot einde 
Vergaertweg 

52.Rechtsaf Berghemseweg (560 m) 
53.Linksaf Zevenbergen (130 m) 
54.Rechtsaf rd/wit hek (100 m) 
55.Rechtdoor onder viaduct Vorssel 
56.Linksaf in scherpe bocht (840 m) let 

op; knp  30 is te ver!)  
57.Rechtdoor fietspad (310 m) 
58.Linksaf ANWB paddenstoel SB1 (50 m) 
59.Einde (450 m) 

 


