Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 85, Nulandse heide, 12 km
Startpunt op parkeerplaats Hospice en Mariaoord, dat is de parkeerplaats
helemaal vooraan met betonplaten.
Adres: Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen
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Loop vanaf de parkeerplaats naar de voorrangsweg
Linksaf tegelpad bij knp 63 naar knp 57, later asfaltfietspad
Rechtsaf Oude Baan Oost oversteken bij rotonde
Rechtsaf opnieuw oversteken, Vliertwijksestraat, tegelpad
Rechtdoor graspad, daarna tegelpad, (terrein Cello)
Linksaf asfaltpad na de hoofdingang
Rechtsaf Dotterbloem, breed voetpad
Linksaf op einde, klinkerweg
Rechtsaf 1ste pad, Zandoogpad
Rechtdor Heikant, asfaltweg
Rechtsaf onverhard pad in bocht naar links over veerooster
Rechts aanhouden langs vennetje
Rechtsaf op kruising gravelpaden langs bank
Rechtsaf na 2 klaphekjes
Linksaf op kruising, rood-witte route
Einde linksaf op asfaltweg na slalomhek
Rechtsaf door slalomhek bij bankje, blauw-rode route over zand
Rechtdoor op kruising, weiland met paddenpoel aan linkerhand
Rechtdoor halfverhard pad parallel aan spoorlijn, verderop verhard Achtersteweg
Einde bij knp 88 rechtdoor Singel
Rechtsaf bij bankje en door ijzeren klaphekje (houten post met nummer 99)
Pad volgen door houtwal en later achter kerk en kerkhof
Einde opnieuw door ijzeren klaphekje en daarna linksaf IJzerkampen
Linksaf na bocht Zomerdijk
Linksaf na bocht dijkpaadje tussen paalkopjes door
Einde na traptreden rechtdoor klinkerweg
Rechtdoor in bocht naar rechts langs schutting
Einde linksaf Zandstraat
Rechtsaf op kruising Hoolstraat
Einde rechtsaf Schotsheuvel
1ste straat linksaf Industriestraat
Rechtdoor in bocht naar links, klinkers Industriestraat
Linksaf Molenstraat
Einde rechtsaf richting rotonde, na oversteken bij rotonde:
Pauze bij motel Nuland (Van der Valk) na de pauze:
Rechtsaf fietspad (richting ‘s-Hertogenbosch)
Rechtsaf bij knp 15 naar knp 12 Bendelssteeg
Linksaf op einde, klinkerweg bij knp 12 naar knp 11, klinkerweg Heiweg
Rechtsaf op einde Duyn en Daelseweg
Linksaf 1ste verharde weg (beton en later gravel) van knp 11 naar knp 18
Einde links vana knp 18 naar knp17, gravelpad
1ste pad rechts, knp 17 richting knp 19 door ijzeren hek Brabantwater
Rechtsaf bij witte paalkop, knp route volgen
Rechtsaf op kruising bospaden witte paalkop, geen knp route
Voorbij bocht naar links rechtsaf 1ste smal bospaadje
Links aanhouden op Y splitsing door ‘mastjes’ bosje
Rechtdoor, breed grindpad oversteken
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Rechtsaf op volgend breed grindpad en witte paalkop
Linksaf 1ste pad bij informatiepaneel Waterwingebied Nuland
Rechtdoor dubbel klaphek bij blauw paaltje
1ste smal pad linksaf pad langs hekwerk blijven volgen
Linksaf op einde
Rechtsaf op einde bij klaphek, breed gravelpad
Einde verkeersweg oversteken, daarna einde van de route
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