
 

Route 4 Theereheide 
 

Wandelsportvereniging 

Route 

1. Loop richting Zuid-Willemsvaart
2. Vóór vaart bij knooppunt 42 naar knooppunt 43, fietspad
3. Einde tuin linksaf voetpad aan de onderkant van de berm
4. Bij bruggetje linksaf 
5. 1ste bospad rechtsaf over boomstam
6. Schelpenpad naar rechts volgen
7. Grindpad rond plas helemaal volgen
8. Einde na parkeerterrein rechtsaf
9. Einde op asfaltweg rechts
10. Einde op asfaltweg rechtsaf 
11. Linksaf in bocht naar rechts 
12. 3e  asfaltweg linksaf Nieuwe Dijk
13. 1ste kruising rechtsaf door tunneltje onder Bosschebaan
14. Rechtsaf op kruising 
15. 1ste halfverharde pad linksaf 

Route 4B en 4C lees verder bij punt 22
Vervolg route 4A (paars op het kaartje):

16. 1ste graspad linksaf, langs slagboom
17. Op kruising bij knp 14, Pleinse Boys
18. Van knp 13 naar knp 12 over graspad langs de weg
19. Oversteken en aan de overkant het 
20. Einde linksaf, asfaltweg 
21. 1ste pad linksaf, fietspad 

Lees verder bij punt 51
Vervolg route B en C: 

22. Halfverhard pad helemaal volgen langs slagboom tot asfaltweg
23. Pad langs Oud Herlaar vervolgen, door de halfopen poort
24. Eerste mogelijkheid rechtsaf
25. Op heuveltop rechtsaf en blauw/rode paaltjes route volgen
26. Na 3 klaphekjes linksaf op de grasdijk langs de Dommel
27. Einde rechtsaf over de Dommelbrug

Route 4C lees verder bij
Vervolg route 4B (blauw op het kaartje):

28. Ga na de brug over de Dommel meteen linksaf
29. Na 200m bij kruisbeeld lin
30. Einde linksaf brug over en steeds fietspad blijven

Lees verder bij punt 46
Vervolg route 4C: 

31. Na de brug over de Dommel bij knp 5 rechts aanhouden richting knp 20
32. Klinkerweg en provinciale weg 
33. Bij knp 20 rechtdoor richting knp 56
34. Linksaf voor het water over slagboom, grasdijk
35. Vóór het informatiepaneel
36. 3x over draad 

  28 september 2022

Wandelsportvereniging Groot Gestel
Theereheide 

 
Route 4A is 15 km, 4B is 18 km

Start Herberg De Poeling, 5275 HK Den Dungen
 

Willemsvaart 
Vóór vaart bij knooppunt 42 naar knooppunt 43, fietspad 

voetpad aan de onderkant van de berm 

bospad rechtsaf over boomstam 
Schelpenpad naar rechts volgen 

ad rond plas helemaal volgen, water zoveel mogelijk aan linkerhand
Einde na parkeerterrein rechtsaf 
Einde op asfaltweg rechtsaf 
Einde op asfaltweg rechtsaf Bosscheweg 
Linksaf in bocht naar rechts Kloosterstraat 

Nieuwe Dijk 
kruising rechtsaf door tunneltje onder Bosschebaan 

pad linksaf bij blauw-groen paaltje 
4B en 4C lees verder bij punt 22 

(paars op het kaartje): 
graspad linksaf, langs slagboom 

Pleinse Boys,  linksaf naar knp 13 
Van knp 13 naar knp 12 over graspad langs de weg 
Oversteken en aan de overkant het verhoogde pad door de houtwal nemen

 
Lees verder bij punt 51 

 
Halfverhard pad helemaal volgen langs slagboom tot asfaltweg
Pad langs Oud Herlaar vervolgen, door de halfopen poort 
Eerste mogelijkheid rechtsaf kronkelend paadje licht omhoog
Op heuveltop rechtsaf en blauw/rode paaltjes route volgen 

klaphekjes linksaf op de grasdijk langs de Dommel 
over de Dommelbrug 

lees verder bij punt 33  
(blauw op het kaartje): 

Ga na de brug over de Dommel meteen linksaf 
200m bij kruisbeeld linksaf pad langs de Dommel 

linksaf brug over en steeds fietspad blijven 
6 

Na de brug over de Dommel bij knp 5 rechts aanhouden richting knp 20
Klinkerweg en provinciale weg Vughterweg oversteken 
Bij knp 20 rechtdoor richting knp 56 
Linksaf voor het water over slagboom, grasdijk 
Vóór het informatiepaneel rechtsaf weilandpad, water aan rechterhand

28 september 2022 

Groot Gestel 

km, 4C is 23 km     
, 5275 HK Den Dungen 

, water zoveel mogelijk aan linkerhand 

verhoogde pad door de houtwal nemen 

Halfverhard pad helemaal volgen langs slagboom tot asfaltweg en hier rechtdoor 

kronkelend paadje licht omhoog 

Na de brug over de Dommel bij knp 5 rechts aanhouden richting knp 20 

rechtsaf weilandpad, water aan rechterhand 
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37. 2 x over hangbrug 
38. Einde talud omhoog en rechtsaf op dijk opnieuw over draad 
39. Rechtsaf op asfaltweg na duiker 
40. Steeds rechtdoor blijven lopen (verharde weg wordt zandpad), langs slagboom 
41. Op kruising met zandpaden voor de bosrand linksaf. 
42. Ga na ca 100m bij bordje “Opengesteld” rechtsaf bospad in 
43. Loop door tot bij een ven dat u halfrond loopt en bij open plek in bos en bankje 

links scherp rechtsaf het bos in lopen 
Pauze sporthal Theereheide, vooraf bellen: 06-53421599, na pauze: 

44. Asfaltweg rechtsaf naar Esscheweg 
45. Na ca 25 m weer rechtsaf (Esscheweg) oversteken bij wit huis pad in naar en 

over golfterrein 
46. Bij splitsing op golfbaan links aanhouden en voorbij twee rietgedekte boerderijen 

weg rechts blijven volgen. 
47. Op einde linksaf en deze laan helemaal uitlopen tot aan einde. 
48. Hier rechts af en voor de brug de weg oversteken en linkaf  

Als de sporthal niet is gelukt kan gepauzeerd worden bij lunchgalerij Thuys 
Na ca 50 m rechtsaf en pad langs de Dommel blijven volgen. 

49. Na ca 1km over houten brug rechtsaf en volg dan steeds het fietspad. 
 Samenkomst met route 4B 
50. Einde fietspad weg oversteken 

en meteen linksaf  trottoir 
volgen. 

51. Rechtsaf Ruwenbergstr. 6-
10b 

52. Rechtdoor op kruising, 
Stokhoekstraat 

53. Op einde rechtsaf, 
Duifhuisstraat  

54. Op einde rechtsaf 
Samenkomst met route A 
55. Linksaf fietspad door tunneltje 

mini rotonde rechtdoor 
56. 1ste straat linksaf, 

Brandsestraat 
57. Op viersprong rechtdoor  

Horziksestraat  
58. Na ca 400m rechtsaf fietspad 
59. Einde fietspad linksaf 

Bosscheweg 
60. 1ste weg rechtsaf 

Poeldonksedijk  
61. Einde  “Herberg de Poeling” en 

koffie. 
 
 


