Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 47, Veghel Kilsdonkse molen 14,9 km
Route 47 gaat via Duits lijntje naar Veghel noord en daarna door
agrarisch gebied naar Dinther. Dan via Zwanenburg langs de Aa weer
terug naar Veghel

1. Start in Veghel bij de kerk met de rug naar de markt rechtsaf, wordt
Molenstraat, gaat over in Stationsstraat
2. Einde rechtsaf Wilgenstraat
3. 1ste linksaf Acacialaan
4. Einde rechtsaf Parallelweg-zuid
5. Na 30 mtr linksaf 6
6. Bij spoorlijnovergang rechtsaf pad langs spoorlijn volgen
7. Spoorpad volgen tot voorbij laatste huizen van Veghel
8. 100 mtr voor voorrangsweg berm afdalen en fietspad volgen buigt naar links
9. A50 oversteken
10. 1ste linksaf Bossteeeg
11. Einde rechtsaf en meteen weer linksaf Achterst Ven
12. Vorstenbosscheweg oversteken Hazelberg HazelbergstraatHoge
Broekstraat (dus niet links aanhouden vervolg van de Hazelbergstraat)
13. Einde zandpad rechtdoor volgen
14. Einde zandpad linksaf, asfaltpad
15. Kruispunt oversteken Korte Kruisdelstraat langs boerderij. Dit is géén openbare
weg, als de bewoners bezwaar maken de route via de Liniedijk (2xLA op
kruispunt) volgen.
16. Langs fruitboomgaard, bij knik in houtwal door de houtwal, en over het weiland
langs de sloot en houten hekwerk. Gaat over in klinkerpad langs boerderij met
huisnummer 5
17. Gaat over in Lange Kruisdelstraat
18. Vooraangsweg RA fietspad volgen
19. 1ste linksaf Kilsdonkseweg
20. Bij Kilsdonksemolen linksaf Zwanenburgseweg eventueel koffiestop, open van
2de paasdag t/m 31 oktober wo t/m zo vanaf 10:00u
21. Landgoed Zwanenburg knooppunt 17 rechtdoor richting knooppunt 18
22. Einde LA
23. Voorrangsweg RA fietspad volgen over A50
24. Na viaduct scherp rechtsaf grindpad rechts van de sloot
De twee poorten zijn op slot, maar je kunt er overheen klimmen. Wil je dit niet
dan het fietspad blijven volgen en vlak voor bosje rechtsaf en dan LA voor punt
33.
25. Over prikkeldraad links van groot klaphek daarna bocht naar links
26. Linksaf over boomstambrug daarna pad rechtsaf
27. Linksaf na bomenrij
28. Door weiland parallel aan Aa
29. Door groot klaphek.
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Bij nat weer wandeling vervolgen door klaphek aan overkant van halfverhard
pad. Verder lezen bij punt 36
30. Linksaf halfverhard
31. Rechtsaf langs slagboom.
32. Hoofdpad volgen gaat over in graspad tussen brandnetels.
33. Einde rechtsaf pad tussen dubbele rij wilgen
34. Einde wilgenpad na linkse bocht rechtsaf langs hoge populieren
35. Pad rechtsaf volgen door houten poort tot rivier de Aa hier linksaf
36. Pad vervolgen over de grasdijk tot de spoorlijn
37. Spoorlijn oversteken wordt Dr. Van de Voortsingel wordt Dr Verbeeksingel
38. Einde LA en meteen weer RA Frisselsteinstraat
39. Einde Markt, terug bij Startpunt
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