Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 98, Oosterplas 12 km
Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen
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Vanaf parkeerplaats naar de brug
Voor de brug linksaf fietspad ’s-Hertogenbosch
Rechtdoor Poeldonkseweg later fietspad links van de weg
Rechtsaf bij begin rood asfalt oversteken Tesselschadestraat
Voorrangsweg oversteken tegelpad langs panden
Einde oversteken en tegelpad links omhoog
Met de bocht mee over de Lambooybrug
Rechts trappen naar beneden na oversteken
Linksaf Lekstraat
Rijnstraat oversteken
Vóór de brug rechtsaf graspad
Oversteken tegelpad aan waterkant van 3 flatgebouwen
Na 3de gebouw graspad nemen
Doorlopen tot einde groen hekwerk
Rechtsaf talud naar beneden
1ste klinkerpad linksaf en meteen voor de poort rechtsaf
Asfaltpad volgen met water zoveel mogelijk aan linkerhand
Gaat over in tegelpad lang IJsselstate
Einde asfaltweg linksaf
Rechtdoor bij strandbad
Linksaf asfalt wandelpad, water steeds links houden, gaat over in gravel
Rechtsaf asfaltpaadje richting bebouwing
Voor pauze zorgcentrum park Eemwijk, open van 10.30u tot 17.00u hier
rechtdoor lopen, bij fietsenrekken links en na slagboom gebouw links, na de
pauze hier terugkeren via parkeerplaats Eemwijk, fietspad en linksaf trappen op.
Na de trappen brug over de Aa
Rechtsaf gravel pad en later tunnel onder de A2 door
Na de tunnel linksaf terug over de grasdijk pad naar beneden
Om het water (Heijmansgat) heenlopen
Einde op asfaltweg rechtsaf over brug
Meteen na de brug rechts over de dijk
Bij houten vlonder naar beneden, plas aan rechterhand
Waar de dijk in een punt naar je toekomt er tegenop lopen
Weer naar beneden over knuppelbruggetje
Einde op asfaltfietspad rechtsaf, gaat over in onverhard
Na de brug in de 2de bocht talud op naar fietspad
Fietspad linksaf onder N279 door
Rechtdoor bij verkeerslichten, brug over
Parkeerplaats De Poeling
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