
 

Rondje 30, Helvoirtse heide  21 december 2020 
 

Wandelsportvereniging  Groot Gestel 
 

Rondje 30, Helvoirtse heide 13 km 
 

Start bij ’t Wapen van Cromvoirt te Cromvoirt 
St. Lambertusstraat 72, 5266 AG Cromvoirt 

Pauze Pannenkoekenrestaurant de Helvoirtseheide telnr: 0411-607056 
    

1. Met rug naar ’t Wapen van Cromvoirt  linksaf (richting kerk). 
2. Na huisnr.92 linksaf zandpad. 
3. Bij kruispunt schuin rechtdoor, zandpad volgen, gaat over in klinkerweg. 
4. Bij huisnr.9 bospad linksaf. 
5. 1ste pad rechtsaf, kronkelend heuvelpad volgen. 
6. Op heuvel bij Y-splitsing rechtsaf (naar beneden) naar klinkerweg. 
7. 1ste bospad links wat parallel loopt aan klinkerweg. 
8. Einde bospad linksaf. 

Vanaf hier knooppunten(knp) volgen. 
9. Bij knp 82 rechts richting 81 (einde zandweg). 
10. Kruising met fietspad oversteken (drukke doorgaande weg). Van knp 81 naar 

knp 7. 
11. Van knp 7 naar knp 4. 
12. Van knp 4 richting knp 14 

Geen knooppunten volgen 
13. Kruising met brede zandweg rechtsaf (bordje ruiterpad), langs Loonse en 

Drunense duinen,(let op: een kruising met smalle paden laten liggen, is ook 
ruiterpad). Dit pad buigt naar links. 
Knooppunten volgen 

14. Bij knp 11 rechtsaf richting knp 15 
15. Bij knp 15 richting knp 17 (dit duurt lang maar blijf de pijlen volgen) 
16. Bij knp 17 rechtdoor naar knp 89. 

Geen knooppunten volgen 
17. Bij knp 89 breed bospad. 
18. Einde bospad asfaltweg oversteken en direct rechtsaf en voor picknickbank 

links. 
19. Tussen bosrand en akker rechtdoor bos in. 
20. Bij kruising met smal slingerpad (verboden voor voetgangers, en ruiters) 

rechtsaf. 
21. Einde slingerpad rechtsaf asfaltweg op. 
22. Weg vervolgen met bocht naar links. 
23. In bocht naar rechts rechtdoor zandweg, akker aan linkerhand. 
24. 1ste  paadje rechtsaf is knp 2 richting knp 3. 

Pad vervolgen met bocht naar links, komt uit bij Pannenkoekenhuis De 
Helvoirtse Heide, dagelijks open vanaf 10.00 uur. pauze 

25. Na pauze linksaf graspad Loonse en Drunense Duinen, gaat over in 
zandweg. 

26. Einde zandweg linksaf. 
27. Loop langs camping tot aan rechterkant zware houten slagboom, hier rechtsaf. 
28. Einde camping bij muurtjes en bord Welkom Camping Distelloo bospad 

linksaf. 
Knooppunten volgen 

29. Via knp 5 naar knp 85. 
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30. Bij knp 85 richting knp 84. 
31. Bij knp 84 rechtdoor richting knp 83 asfaltweg (Distelberg). 
32. Einde Nieuwkuijkseweg linksaf het fietspad op. 
33. Bij Cromvoirtseweg rechtsaf, let op! zorg dat je op het linker fietspad komt. 
34. Cromvoirtseweg wordt Lambertusstraat. 
35. Einde bij ‘t Wapen van Cromvoirt.

 


