Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 82, Karregat 11,4 km
Startpunt op parkeerplaats Hospice en Mariaoord, dat is de
parkeerplaats helemaal vooraan met betonplaten.
Adres: Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen
1. Start vanaf de parkeerplaats van Hospice De Duinse Hoeve en ook van
Mariaoord bij knp 63 weg over steken naar knp 19
2. Rechtdoor na eerste klaphek, rechtsaf na tweede klaphek, bospad
3. Bij einde pad LA en direct bij knp 19 RA naar knp 17 en knp route naar rechts
volgen
4. Bij kabouterpaal 7 (en knp 17) LA door stalen hek naar knp 18
5. Bij knp 18 RA naar knp 11, langs bosrand
6. Bij knp 11 LA naar knp 10 Duinendaelseweg
7. Bij knp 10 LA richting knp 9, Elzenstraat
8. 1ste straat RA Heuvelstraat, halfverhard
9. LA bij vijver, graspad en 2x rechts aanhouden langs jonge aanplant.
10. Na bouwland, nu maisveld LA en einde pad RA naar woonwijk door hek.
11. LA naar kerk en op de hoek café Kerkzicht.
Pauze gelegenheid, bij verlaten pauzeplaats:
Momenteel is deze café gesloten. Alternatieve pauze plaatsen: 100m verder
Gemeenschapshuis De Meent: 073-5321844 of 500m verder in de straat café ’t
Leeuwke, telnr 06-54327455. Na deze pauze hier terugkeren,
12. LA Kerkstraat, spoorlijn oversteken LA langs spoor blijven knp 87 en 87-1 naar
knp 4 en rechtdoor richting knp 5.
13. Na ong.30 meter RA bij bord natuurgebied Karregat langs plas en LA steeds
langs plas na de plas pad rechtdoor volgen.
14. Bij T-kruising LA en rechtdoor naar spoorlijn.
15. Door hek RA langs spoorlijn bij knp 5 richting knp 1 bij industrieterrein RA naar
knp 1 Kruisstraat.
16. LA naar knp 59.
17. LA richting knp 60 is Vliertwijksestraat over spoorlijn na ong. 50 meter RA
klinkerweg wordt zandpad en laatste stuk halfverhard pad.
18. Einde RA Oude Baan en eerste halfverhard pad LA bij huisnr. 141.
19. Einde pad door klaphek LA langs snelweg.
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20. Eerste klinkerweg LA richting het speelbos kinderopvang. langs uitgebrande villa
voor gebouw van Mariaoord RA asfaltpad naar dierenparkje.
21. LA richting hoofdingang van Mariaoord (hier kan ook koffie gedronken worden)
en daar RA naar parkeerplaats bij knp 63 einde.
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