Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 93, Bossche broek 12 km
Startpunt Parkeerplaats Boswachterij Haanwijk
1. Linksaf op asfaltweg bij knp 19
2. 1ste kruising linksaf Dooibroek
3. Rechtdoor bij Oud Herlaar
4. Linksaf na eerste viaduct grasdijk op
5. Rechtdoor grasdijk vervolgen over houten slagboom
6. Rechtsaf graspad naar beneden door draaihekje
7. Linksaf op einde, breed graspad
8. Linksaf op einde, klinkerpad
9. Rechtdoor op einde klinkerpad, trapje af
10. Met trekpontje, De Moerasdraak, naar de overkant van de Dommel
11. Trap op naar verkeersweg
12. Oversteken en linksaf op fietspad
13. Rechtsaf Isabellalaan, vervolgens trappen op om spoorlijn en Gementweg
over te steken
14. Klinkerpad volgen tot wit paaltje aan rechterhand.
NB: voor pauze bij Het Stroopsoldaatje (ma-di-do-vrij en 1ste zondag vd maand)
op het terrein van de voormalige Isabellakazerne, hier rechtdoor lopen en na de
pauze terugkeren op dit punt.
15. Bospaadje over de zandrug volgen, steeds aangegeven door witte paaltjes.
16. Rechtsaf op t-splitsing en later rechtsaf op y-splitsing naar Drongels kanaal
17. Vóór de brug linksaf het talud op
18. Rechtdoor tweemaal oversteken Kampdijklaan volgen (Ev pauze Heidelust)
19. Einde linksaf op Loonsebaan en spoorlijn oversteken
20. Rechtsaf meteen na de spoorlijn, Molenvenseweg
21. 1ste straat linksaf Wilhelminastraat
22. 1ste straat rechtsaf Victorialaan
23. Bij Mariaplein linksaf en na de hoek weer linksaf Deken van Ossstraat
24. Rechtsaf op einde Taalstraat deze na de bocht links aanhoudend volgen
Pauzegelegenheid De Geregthof in de straat Marktzicht dagelijks om 10.30u
open tel: 073-6840521
25. Linksaf bij Maurickplein trappen op om snelweg over te steken
26. Linksaf na de trappen over de A2 langs pilaren Kasteel Maurick
27. Rechtdoor onverhard, parkeerplaats aan linkerhand
28. Rechtsaf talud af vóór versperring, eikenlaantje
29. Linksaf op kruising naar en door ijzeren poort
30. Linksaf op einde asfaltweg
31. Rechtdoor bij knp 45 richting knp 20
32. Rechtdoor voorrangsweg oversteken
33. Linksaf op einde voor Essche stroom
34. Rechtsaf rood fietspad
35. Linksaf oversteken en tegelpad naar rechts
36. Linksaf na 20m, klinker
37. Linksaf bij knp 5 naar knp 9 over de Dommel
38. Linksaf op asfaltweg bij knp 9 na de theetuin Haanwijk
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Einde op het parkeerterrein van de boswachterij.
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