Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 10, Kaathoven 13,4 km
Startplaats: Parkeerplaats voor de kerk van Middelrode
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Staande voor de kerk voetpad links van de kerk langs provinciale weg
Rotonde rechtdoor
Bij benzinepomp oversteken en fietspad aan de overkant vervolgen
Vóór de brug over Leygraaf linksaf op grasdijk
Voorbij vistrap linksaf op asfaltweg
Bij knooppunt 37 rechtsaf naar knooppunt 40 bospad/fietspad
Bij knooppunt 40 rechts aanhouden bospad/fietspad
Bospad linksaf (bij einde akker aan rechterhand), fietsroute 60 volgen
Op splitsing bospaden rechtdoor, fietsroute 60
Asfaltweg oversteken, pad met bordje fietspad
Rechts aanhouden zandweg met fietspad vervolgen
Linksaf einde weg half verhard fietspad volgen
Rechtsaf half verhard fietspad vervolgen
Rechtsaf op einde
Na 40m linksaf Dopheiweg
Eerste landweg, bij knp 3, linksaf
Linksaf op einde, asfaltweg
Einde fietspad rechtsaf richting Vinkel/Berlicum
1ste weg linksaf Kaathoven 21 t/m 41 oneven
1ste weg rechtsaf 39 – 41
Einde asfaltweg oversteken langs slagboom Recreatie gebied
Linksaf pad parallel aan asfaltweg blijven volgen is rood-gele route
Na open veld links aanhouden; rood-geel gaat over in witte paaltjes
Rechtsaf na hindernis voor paarden
Kruising rechtdoor
Na open veldje bij splitsing links aanhouden, vennetje aan rechterhand
Op t-splitsing rechts aanhouden
Linksaf door slalomhekje komt uit op gravelpad
Rechtdoor over bruggetje voor pauze bij Het Paardrijk van 1 april – 1 okt of na
opbellen naar 073-5519078
30. Na pauze terug op gravel weg rechtsaf naar wandelknooppunt 8
31. Bij knooppunt 8 rechtsaf asfaltweg Koesteeg
32. Op viersprong rechtdoor, Plein
33. Viersprong bij kruisbeeld rechtdoor Groenstraat
34. T-splitsing rechtsaf en meteen daarna linksaf blijft Groenstraat
35. Rechtdoor langs Tibosch gebouw
36. Einde provinciale weg door gat in heg oversteken
37. Ventweg linksaf
38. 1ste weg rechtsaf Westakkers
39. Einde klinkerweg rechtdoor halfverhard dan bij splitsing links aanhouden
40. Gaat over in De Berg
41. Einde linksaf Het Gewat
42. Einde ventweg rechtsaf
43. Ventweg volgen tot de kerk, eindpunt van deze route
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