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Praktische informatie:

Afstand: 18 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Centrum
Vincent van Goghstraat 
Geen postcode Nuenen
Coördinaten: 51°28'22" N   5°33'20" E

Horeca: in centrum

De 3 Gebroeders
Heuvel 1
5674 RR  Nuenen (Gerwen)

Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1267/5143

1. Keer rug naar fietsenstalling, RA en daarna LA (Vincent van 
Goghstraat, staat bij stoplichten). Op laatste hoek van Vincent  
van Goghplein RA (Margot Begemannstraat, staat verderop).  
Aan einde met knik RD (Kreugepad door park). Nog in dat park 
voor rechterbocht schuin LA en na rechterbochtje op asfaltweg LA. 
Kruispunt RD (J. van Amerzoyenlaan). Aan einde RA (Lucas van 
Hauthemlaan) en blijf weg volgen. Bij bankje en wandelroute-
knooppuntpaal 59 LA naar 53 (Langlaar). Hier haakt u aan op 
wandelnetwerk en loopt middels gele pijlen van ene naar andere 
genummerd knooppunt (kp). Aan einde van fietspad LA, as-
faltwegje, daarna weg oversteken, op fietspad RA en blijf weg 
volgen (Gerwenseweg, staat eind verderop). Na huisnr 53 bij 
horeca en kp53 RD naar 52 (Heuvel). Voorbij kerk bij kp52 RD 
naar 51 (Ruiterweg), blijf weg volgen, wordt na bord Gerwen 
fietspad. Bij kp51 RD naar 50, fietspad langs weg. In linkerbocht 
RA (Moorven 4, bosweg). In 3e flauwe rechterbocht LA, pad met 
slagboom. Voor groot vergrast heideveld bij kp50 LA naar 84.  
Na 100m (rechts ziet u achter bomen bankje) rechterpad volgen. 
Na lange flauwe rechterbocht en vennetje LA bos in en op kruising 
RD. Op zandparkeerplaats RA, wordt bosweg met links hek en wit 
huis (Oude Lieshoutsebaan, staat flink eind verderop).
 
2. Op kruising bij kp84 RD naar 85 (Reigerlaan). Kruising met 
Lijsterlaan ook RD en blijf zanderig bosweg flink stuk volgen. 

Ongeveer de helft van deze afwisselende wandeling gaat door de stille  
bossen van de Geeneindse Heide. Onderweg kuiert u langs enkele grote  
en kleine heidevelden en hier en daar een romantisch gelegen bosven.  
De andere helft loopt langs en door het rustieke Brabants boerenland  
en de bebouwing van Nuenen.

Met erg droog weer kunnen sommige bospaden en -wegen rul en daardoor 
moeizaam begaanbaar zijn, dan zijn de enkele asfaltwegjes tussendoor zo 
gek nog niet. Zowel op de heen- als de terugweg wandelt u een flink stuk 
langs de groene randen van Nuenen. Ongeveer een derde deel van deze 
route loopt over verharde paden en wegen.
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100m na bankje, op Y-splitsing voor grasland bij kp85 scherp RA 
naar 60, pad met na 20m 4 lage paaltjes. Al 50m daarna op 
kruisinkje RD. Na linkerbocht (daar ziet u rechts even zandweg) 
aan einde LA en loop pad van 500m uit. Aan einde voor donker 
naaldbos LA, zandpad. Na ruim 100m op zanderige kruising RA en 
aan einde van pad op brede zandweg LA. Na 300m op kruising 
met prikkeldraadhoek RA, kort daarna loopt u over asfaltwegje 
bos uit (Lieshoutseweg). Op 1e asfaltweg LA (Jonker Karellaan).  
Op 1e kruispunt RA (Kruisschotseweg). Op driesprong bij kp60  
RA naar 2. Op asfaltweg RA en gelijk LA (Geeneindseweg).  
Aan einde RA (ook Geeneindseweg) en op Y-splitsing linker 
bosrandweg (blijven) volgen en nergens afslaan.  
In rechterbocht LA, brede zandbosweg met slagboom. 
 
3. Op kruising bij kp2 RD naar 3. Na 100m op 1e pad LA, rechts 
ziet u bosven met bankje. Na dat ven RA, u ziet weer bankje, en 
op kruising daarna LA. Loop brede bosweg bijna helemaal uit, 
onderweg op 2 kruisingen RD en op kruising met kp3 RD naar 85. 
20m voor metalen slagboom LA. Aan einde RA (groen driehoekje 
op wit vierkantje, hier verlaat u wandelnetwerk) en RD naar weg. 
Op fietspad voor die weg LA en verderop bij lantaarnpaal F8 RA, 
zandweg langs akkerland. Exact op akkerhoek RA en blijf pad 
langs akker- en grasland 1km volgen, onderweg niet naar links 
bos in. Aan einde op zessprong haaks LA (geel pijltje) en aan 
einde op asfaltweg ook LA. Na 150m op kruising RA en 20m na 
slagboom, nog vóór picknickbank, RA, bosrandpad met links 
akkerland. Op kruising bij kp11 RD naar 8, u bent weer op wan-
delnetwerk. Op 1e kruising RA en op volgende kruising LA.

4. Kruising bij kp8 RD naar 54. Aan einde LA, rechts ziet u ven. 
Bijna aan einde (u ziet daar grasland) RA, rul pad met flauwe 
rechterbocht. Op 1e schuine kruising RA, smaller pad met rechts 
lage heuveltjes en linkerbocht. Kruising met breder zandpad RD, 
pad door hoog naaldbos, en op Y-splitsing links aanhouden.  
Op kruising RD, brede zandweg. Kruising asfaltfietspad met knik 
RD (Mikboomweg), verderop ziet u rechts heideveld, negeer 

linkerzijpaadjes. Bij kp54 LA naar 55 (Tweevennekesweg). Wordt 
verderop grassige landweg en loop deze uit. Kruising met as-
faltwegje RD (De Putten). Na bord Nuenen bij kp55 RA naar 59. 
Blijf fietspad (verderop langs andere kant van Papenvoortsedijk) 
volgen, laatste stukje is tegelpad. Kruispunt met verkeerslichten 
RD en op Nico Eekmanlaan LA (hier verlaat u wandelnetwerk). 
Volg nu consequent weg (Alfons Blommelaan) en fietspad (Hop-
veld) langs de aarden wal links van u en u komt vanzelf uit bij  
de bushalte.
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