Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 77, Kasteel Heeswijk
Route is 12,7 km
Start: Kerkplein Middelrode
Driezeeg 21, 5258 LD
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Loop vanaf het kerkplein rechtsaf klinkerweg Brugstraat
Bij bankje naar beneden en vóór het klaphekje links door de slalompalen
Asfaltweg oversteken en rechtsaf over de brug, ga links lopen
Op kruising rechtsaf brug over Zuid-Willemsvaart, blijf links lopen
In bocht naar rechts linksaf langs het kanaal blijven lopen
Als het gras niet hoog is na het weiland en voor de houtfabriek rechtsaf graspad
Bij hoog gras asfalt blijven volgen en na industrie gebouwen weg met bocht naar
rechts volgen Houterdsedijk, lees verder bij punt 10
Maakt enkele bochten en komt uit op halfverhard pad, sla hier rechts af
Linksaf op einde asfaltweg Dungensesteeg
Rechtsaf op Houtersedijk
1ste straat linksaf halfverhard, doodlopend, Liekendonksesteeg
Einde rechtsaf Wijbosche broek, langs klaphek
Linksaf voor tweede klaphek
Rechtsaf voor derde klaphek
Linksaf voor sloot, graspad op linkeroever, knooppuntenroute
Knooppuntroute linksaf, drassig pad. Alternatief: doorlopen en linksaf bij asfaltweg
(Baksdijk) en daarna weer linksaf bij asfaltweg (De Steeg) naar knooppunt 61
Einde rechtsaf
200m voor de verkeersweg linksaf smal pad
Einde linksaf op asfaltweg (oude verbindingsweg Schijndel-Heeswijk)
Einde fietspad rechtsaf en na de brug rechtsaf fietspad
Scherp rechts fietspad over Zuid-Willemsvaart
Einde bij kruising oversteken en rechtsaf fietspad
Linksaf smal doodlopen asfaltweggetje, gaat over in gravel
Na stuw rechtsaf over brug, oprijlaan Kasteel Heeswijk
Pauze in de brasserie van het kasteel, open vanaf 11:00u
Na de pauze terug de oprijlaan
Na de brug en voor de poort rechtsaf smal kronkelpad langs het water
Rechtsaf bij twee pilaartjes
200 m achter de Looz Cors Waremhoeve linksaf weilandpad
Einde linksaf en na de duiker rechtsaf
Linksaf op dijk Leijgraaf
Rechtsaf het bruggetje over en linksaf aan de overkant
Bij boerenwoning rechtsaf, om de schuur heen lopen
Einde bij asfaltweg linksaf fietspad
Bij rotonde rechtdoor
Einde kerk Middelrode
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