
Stichting Jeugdbelangen Nistelrode                  

Evt. eigen bijdrage voor S.J.B. graag in brievenbus Kromstraat 6 Nistelrode. 

 

10 km – route langs zweefvliegveld 
 

 

 STARTPUNT – Kromstraat 6 Nistelrode 
 1e straat linksaf – Tramstraat 
 Einde straat linksaf – Laar  
 1e straat rechtsaf – Achterstraat  
 3e straat rechtsaf – Achter de Berg 
 1e pad linksaf, langs slagboom op – loop langs nr. 1 trimparcours Slingeren 
 Sla bij T-splitsing linksaf – loop langs nr. 2 hekjes-springen (loop links om de vijver heen) 
 Ga bij parkeerplaats rechterdoor – langs slagboom op, tussen betonnen paaltjes door 
 Sla na de houten steiger in de bocht linksaf – loop langs nr. 4 hoogspringen 
 Sla bij T-splitsing rechtsaf  
 Einde pad rechtsaf – fietspad langs Vorstenbosscheweg (fietsroute 51) 
 1e straat linksaf richting zweefvliegveld – Fritsbeenhakkerslaan  
 Bij gebouw bocht rechts en daarna links volgen over parkeerplaats heen 
 Na parkeerplaats rechts aanhouden 
 Daarna links aanhouden (pijltje wandelroute volgen) 
 1e bospad rechtsaf, tussen groene paaltjes door (wandelroute volgen) 
 Einde pad tussen groene paaltjes door linksaf  
 1e pad rechtsaf 
 Einde pad rechtsaf (wandelroute 91 volgen) 
 Maxend oversteken – Achter de Berg 
 1e pad rechtsaf – Net voor huisnr. 10 (is 1e gebouw aan rechterkant) 
 Aan het eind bocht naar links volgen (paaltje wandelroute met pijl naar links)  
 1e pad linksaf (paaltje wandelroute met pijl naar links) 
 1e pad rechtsaf  
 Bij visvijver linksaf – pad om visvijver volgen 
 Net voor gebouw “ ’t Veerhuis” linksaf over grasveld naar parkeerplaats 
 Sla linksaf – Achter de Berg 
 Einde straat rechtsaf – Maxend 
 Einde straat linksaf – Laar 
 Steek bij zebrapad de straat over – Laar vervolgen 
 1e weg rechtsaf – Raadhuisplein, gaat over in Kromstaat  
 EINDPUNT – Kromstraat 6 Nistelrode 

 


