
Ommetje Vorstenbosch 6,15 km
Dit ommetje is door enkele leden van de  Stichting Dorpsraad Vor-
stenbosch uitgezet. Met een vrijwilliger van de klussendienst van
Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch is de bewegwijzering
voor dit ommetje uitgevoerd. De route staat op een informatiebord
op het Meester Loeffenplein (voorjaar 2019).

De wandelroute is aangegeven met oranje pijllen met op diverse
punten de aanduiding “Vorstenbosch”.
Respecteer natuur en privébezit en hou honden aan de lijn.

Veel wandelplezier.

Beschijving wandelroute

1. Startpunt is het Meester Loeffenplein.
2. Via de Peelstraat naar de Wieling.
3. Op de Wieling rechts en aan het einde links.
4. De waterloop volgen tot aan het gemaal.
5. Rechtsaf langs waterloop tot de Leijgraaf.
6. Linksaf over veegpad langs de Leijgraaf tot voorbij de kersen

boomgaard van der Wijst.
7. De Derptweg oversteken en het veegpad langs de Leijgraaf

vervolgen.
8. Eerste pad linksaf. Dit is in de volksmond “het Jan Kamp

paadje”. Dit pad komt uit op het fietspad langs de Bedafse-
weg.

9. Daar naar links en na 50 meter rechts de Bedafseweg overste-
ken en langs de Timmershoeve richting de Bedafse Bergen.

10. In het begin van de Bedafse Bergen het eerste pad door het
bos volgen.

11. Aan het einde van dit bospad links aanhouden tot het fietspad
aan de Bergweg.

12. Daar naar links en het fietspad blijven volgen tot voorbij de
uitkijktoren.

13. Daarna het fietspad naar links volgen door het natuurcompen-
satiegebied tot de Brakkensedijk.

14. Op de Brakkensedijk naar rechts en na 25 meter naar links.
15. Doorlopen tot aan de Nistelrodesedijk, linksaf  en het fietspad

volgen
16. Het fietspad volgen tot voorbij het “Gildebergske”
17. Linksaf Akkerweg in langs de vijver en Akkerweg vervolgen
18. Aan het einde van de Akkerweg naar rechts Rietdijk op en na

50 meter naar links naar de Wieling in lopen
19. Vervolgens via de Wieling en de Peelstraat weer naar het be-

ginpunt aan het Meester Loeffenplein.

beschrijving en gpx op


