Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje Groene Poort
Route 6A 12 km en 6B 22 km
Startpunt: Petrus Dondersplein, 5271 AA
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Vóór de EM-TÉ staande linksaf, voetpad naar de dommelbrug.
Over de brug direct rechtsaf (klinkerpad) en na huis nr. 6
Rechtsaf pad volgen langs de dommel.
Bij Piet v.d.Lee brug rechtsaf de dommel over en fietspad blijven volgen.
Einde fietspad weg oversteken en linksaf.
Na autowasserette linksaf, de Kapelbergstraat in.
Deze gaat over in de Lookertstraat en meteen rechtdoor Mudakkersedijk.
Bij huis nr. 1 rechtdoor, de dijk op.
Einde dijk rechtsaf.
Bij kruising met Dooibroek rechtdoor.
1e weg linksaf Wolfsdreef.
Bij afslag Vogelenzang rechtdoor
Bij Pleinse Boys rechtdoor .
Bij slagboom Pettelaar Park rechtdoor en na 30m linksaf bij knp 16 naar 17
Bij slagboom rechtdoor
Op kruising rechtdoor Oud Herlaar door de poort
Pad met bocht naar links volgen door poort
In het bos de eerste mogelijkheid een bospad naar rechts nemen, de dijk op
Bospad volgen en breed bospad met rechts een poort oversteken
Over bruggetje en na drie klaphekjes grasdijk Dommel linksaf
Einde rechtsaf over dommelbrug
Splitsing Route A en B. Voor Route 6B lees verder bij punt 28
Vervolg Route A 12 km, blauw op het kaartje:
Over de brug direct linksaf
Kruisbeeld linksaf de grasdijk op.
Bij Piet v.d. Lee brug rechtdoor, pad langs de Dommel volgen.
1e weg links en direct linksaf de brug over de Dommel naar
Einde Petrus Dondersplein.
Route B 22 km:
Na brug direct rechts en daarna Vughterweg oversteken. (voorzichtig)
Rechtdoor doodlopende weg in en bij de Essche stroom, linksaf de dijk op.
Einde dijk bij slagboom rechtsaf door klaphekje Wandelpad
Essche stroom zo strak mogelijk blijven volgen.
Einde door klaphekje, linksaf en weer links tegelpaadje, tunneltje onder de
snelweg en in de hoek rechtdoor omhoog.
Grasdijk vervolgen langs de Essche stroom
Vóór de stuw linksaf door klaphekje Halsche Beemden
Rechts aanhouden in de hoek voor de kade langs prikkeldraad
Einde linksaf door aftands klaphekje de kade op
Rechtsaf op de kade
Rechtsaf na houten slagboom asfaltweggetje
Rechtsaf in het bos Opengesteld Eikenhorst naar knp 18, rode paaltjes
Van knooppunt 18 naar knooppunt 60, rode paaltjes
Rechtsaf op breder pad, géén rode paaltjes meer
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Linksaf op betonfietspad van knp 60 naar knp 59
Rechtsaf voorrangsweg oversteken (voorzichtig) Essche weg 1-3-5
Bij huis nr. 5 en 1&3 steeds rechtdoor en bij bosrand linksaf.
Bij slagboom rechtsaf fietspad op.
Bij Groene Poort de weg oversteken (voorzichtig)
Pauze bij De Groene Poort (15km) of De Oude Ketting 100 meter verder richting
Boxtel (open vanaf 9:00u op weekdagen en op zondag 11:00u of eerder, dan
bellen: 0411 673 030)
Na verlaten pauzeplaats linksaf fietspad (of rechts indien De Oude Ketting)
Bij De Ketting linksaf
de snelweg A2 over
50 meter na het
viaduct trapje af en
gele paaltjes volgen
Bij grafheuvel linksaf
rondgaande route
volgen met gele
paalkoppen
Bij uitgang Venrode
(metalen hek) door
houten slalompalen
en linksaf.
Bocht naar links
volgen en einde
fietspad Esscheweg
oversteken.
(voorzichtig)
Op fietspad rechtsaf
en bij Golfclub “de
Dommel” rechtsaf.
Weg oversteken
Na Bals, Broek huis
nr. 9 bocht naar links
volgen
Bij driesprong links
aanhouden
Opengesteld
Zegenwerp
Einde pad rechtsaf
(bocht naar links)
Einde pad linksaf en
weg helemaal volgen
tot Essche weg.
Deze oversteken en
direct rechtsaf, brug
over en naar Petrus
Dondersplein.

Route 6 Rondje Groene Poort

27 maart 2018

