
Route 58 Oirschot Land van Baest.doc                                       28 november 2019 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
Route 58: Oirschot Land van Baest 14 of 25 km 

 

 Startplaats: Markt van Oirschot 

 
1. Markt verlaten in Zuid Westelijke richting langs ABN AMRO bank. 
2. Direct splitsing rechts aanhouden Koestraat richting Heilige Eik. 
3. Bij linkse doodlopende bocht rechts Koestraat aanhouden richting LF13b. 
4. Splitsing links aanhouden onder viaduct door. 
5. Na viaduct rechts (is rechtdoor) en voor Heras rechts Hekdam. 
6. Weg volgen richting Heilige Eik. 
7. In linkse bocht bij huisnr. 4A rechtdoor zandweg richting Heilige Eik. 
8. Bij asfaltweg rechts. 
9. 1e weg links Hakkelaren 
10. Weg rechtdoor volgen, gaat over in onverhard. 
11. Na houten poort direct links. 
12. Bij hangbrug links aanhouden en beek blijven volgen. 
13. Rechts houten brugje over en langs kapelletjes naar Heilige Eik. 
14. Bij Heilige Eik weer links houten brug over ( gezien met de rug naar de kapel). 
15. Pad blijven volgen tot verharde weg hier rechts. 
16. 1e zandweg bij afsluitbalk rechts knooppunt 12 richting 35. 
17. Bij bordje Beerze rechts brede houten brug over en rechtdoor volgen. 
18. Bij splitsing links. 
19. Bij de stuw oversteken en rechtdoor volgen. 
20. Na linkse bocht einde weg rechts. 
21. Bij S bocht 1e rechts een grasweg met direct een bocht naar links. 
22. Einde pad bij weiland even links direct 2x door droge sloot en rechts bospad volgen ( is 

enigszins dicht gegroeid). 
23. Na dwarsbalk zandpad rechtdoor tot brede zandweg hier rechts. 
24. 1e pad links bij dwarsbalk. 
25. Pad volgen 2x bocht naar links zijweg negeren. 
26. Einde pad bij dwarsbalk rechts brede zandweg op. 
27. Bij kanaal links tot volgende brug en hier rechts de brug over. 

Voor een route van 14 km loopt u vanaf hier terug naar de start is vanaf punt 64 
Route 58B 

28. Na de brug 1e onverhard rechts, stuw over en rechtdoor bospad volgen. 
29. Na linkse bocht einde pad rechts volgen. 
30. Bij kleine overloop (is einde pad) pad naar links volgen. 
31. Voor brug links. 
32. Bij splitsing rechts. 
33. Na brugje direct links. 
34. Bij brug pad rechtdoor volgen (rechts langs water). 
35. Bij (berk over het water) pad volgen langs water. 
36. Einde pad bij brede zandweg rechts en direct splitsing rechts aanhouden. 
37. Gaat over in verhard. 
38. Na witte boerderij links smal paadje in ( paaltje met rode reflector). 
39. Bij kruising rechtdoor pad volgen. 
40. Rechtdoor blijven volgen (rechtse zijweg negeren) tot einde weg hier rechts. 
41. Bij kruising links en einde weg rechts. 
42. Kruising links en 1e pad weer links. 
43. Bij splitsing links langs akker. 
44. Bij splitsing rechts aanhouden en einde weg rechts. 
45. Bij splitsing rechts aanhouden. 
46. Na flauwe bocht kruising rechts. 
47. Einde weg bij akker scherp links. 
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48. Na linkse haakse bocht weg naar rechts langs akker vervolgen. 
49. Dan 1e links en na 100m splitsing links. 
50. Einde pad bij jachtuitkijk rechts. 
51. Pad rechtdoor volgen en bij sportveld links. 
52. Bij dwarsbalk einde weg rechts asfaltweg. 
53. Bij vijfsprong rechtdoor de La Courtweg. 
54. 1e rechts bij dwarsbalk en pad volgen. 
55. Einde pad rechts en direct 1e links. 
56. In flauwe rechtse bocht 1e pad links. 
57. Splitsing links en direct 1e links. 
58. Kruising bij weiland rechtdoor en einde weg rechts volgen. 
59. Bij water links volgen. 
60. Na houten brug links aanhouden. 
61. In rechtse bocht links (is rechtdoor) langs water. 
62. Links de stuw weer oversteken en bij asfaltweg links 
63. Na ophaalbrug rechts en direct links asfalt volgen. 

Samenkomst met route 58A 
64. Bij kruising wandelknooppunt 33 richting 32 volgen langs water. 
65. Bij vissers parkeerplaats rechts tussen de visvijvers door. 
66. Bij splitsing links achter linkse plas door. 
67. Bij knooppunt 32 richting 42 en links kanaal blijven volgen. 
68. Na viaduct rechts zandpad op voor bord Oirschot. 
69. Wordt fietspad en blijven volgen. 
70. Einde fietspad richting kerk en centrum. 
71. Op de markt einde wandeltocht. 


