Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 59 Vinkel, 12,4 km
Startpunt op parkeerplaats Hospice en Mariaoord, dat is de
parkeerplaats helemaal vooraan met betonplaten.
Adres: Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen
Pauze: Hotel Nuland, telnr: 073 534 2534
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Rechtsaf na verlaten parkeerplaats asfaltweg
Graspaadje talud op en rechtsaf op fietspad over autosnelweg A59
Beneden bij knp 63 oversteken en graspad rechts nemen met water aan linkerhand
Op einde de asfaltweg oversteken
Links aanhouden met de brede sloot aan de linkerhand
Linksaf over de brug en daarna rechtsaf gravel fietspad
Einde de asfaltweg oversteken nog steeds gravel fietspad
Rechtdoor bospad waar fietspad naar links buigt
Einde linksaf op asfaltweg, later onverhard fietspad
Bij knp 68 en fietsknooppunt 58 linksaf asfaltfietspad achter langs de camping
Einde oversteken en rechtdoor graspad met water aan rechterhand
Einde linksaf op asfaltweg
Rechtdoor op einde Kerkdékske en knp route volgen
Rechtsaf en meteen weer linksaf op einde
Asfaltweg oversteken, nog steeds Kerkdékske
Rechtsaf grasdijk na bruggetje
Op einde het bslootje naar rechts volgen
Op einde slootje naar het fietspad en linksaf onder autosnelweg A59 door
Oversteken voorrangsweg en linksaf op fietspad
Pauzemogelijkheid in Hotel Nuland. Na de pauze over de parkeerplaats naar het fietspad
1ste straat rechtsaf Bendelssteeg
Einde op klinkerweg linksaf, van knp 12 naar knp 11
Rechtsaf op de Duyn en Daelseweg
Na 30m linksaf, bij knp 11 naar knp 18, wordt zandpad
Einde bij knp18 rechtsaf naar knp 8
Op einde bij rood F59 fietspad linksaf richting knp 6, tegelpad
1ste straat rechtsaf, Driekoningenstraat, geen knp route
Tegenover picknickbank links natuurgebied langs slalompalen Welkom Brabantwater
Blauwrode paalkoppen blijven volgen
Linksaf van zandpad naar bospad
Rechtsaf na dubbel klaphek
Vóór afrastering rechtsaf, nog steeds blauw-rode paalkoppen, door klaphek
Na U bocht rechtsaf op klinkerweggetje naar hoofdgebouw Cello complex
Na asfaltpad bij hoofdgebouw linksaf klinker parallelweg
Door poortje Waterleidingstraat oversteken
Rechtdoor brede halfverharde laan volgen
Bocht naar rechts gaat over in asfalt
Oversteken voorrangsweg, u bent weer bij Mariaoord

Rondje 59 Vinkel

16 september 2019

Rondje 59 Vinkel

16 september 2019

