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Wandelsportvereniging  Groot Gestel 
 

Ommetje 117, Engelermeer II, 7 km 
  

Start: Hoek Kruiskampsingel en Kruiskamppad Postcode: 5224 KC 
Te bereiken door de Kardinaal De Jongsingel helemaal uit te rijden  

1. Loop het Kruiskamppad af, het fietspad naar Vlijmen, over de brug 
2. 1ste pad rechtsaf bij de zendmast 
3. 1ste pad rechtsaf richting paviljoen 
4. Door het ijzeren poort  

Van 1 mei tot 15 september de route hieronder volgen: 
4a. Linksaf vóór het bordje “naakstrand 200 m” door een draaihekje 
4b. Op het einde linksaf asfalt voetpad 
4c. Bij een grasveldje vlak voor het bordje “naaktstrand” linksaf 
4d. Rechtsaf voor het water  
4e. Volg het water en steek de asfaltweg over 
4f. Op einde door klaphekje en linksaf op asfaltweg 
Ga naar nummer 12. 

5. Rechtdoor naar het strandhuis 
6. Links langs het strandhuis lopen, asfaltpad, speeltuin links 
7. Naar de uitkijktoren 
8. Rechts naar beneden na de uitkijktoren 
9. Linksaf op t-splitsing 
10. Rechtsaf smal paadje door hek 
11. Komt uit op breder pad, dit hoofdpad volgen 
12. Vóór de poort rechtsaf, smal paadje 
13. Door het hekwerk naar de asfaltweg 
14. Linksaf op de asfaltweg 
15. Op kruising linksaf Molenhoek klinkerweg 
16. Op einde rechtsaf Molenstraat 
17. Op einde linksaf, Meliestraat 
18. Vóór de kerk linksaf, Pastoor van Akenstraat 

Pauze in zorgcentrum Sint Janshof (de Hop), na de pauze weg vervolgen 
19. Na huisnummer 16 linksaf Ossewaardstraat 
20. Einde rechtdoor voetpaadje langs hekje 
21. Op einde rechts, over het trottoir 
22. Op voorrangskruising linksaf, klinkerweggetje 
23. Gaat over in half verharde bospad, rechts aanhouden 
24. Het water links laten en om de plas heenlopen 
25. Op kruising van bospaden rechtsaf 
26. Pas vervolgen langs ‘Biessertpolder’ 
27. Rechtsaf op asfalt-fietspad 
28. Op kruising rechtsaf De Gemeint 
29. Bij de zendmast rechtsaf de brug weer over 
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30. Einde bij hoek Kruiskamppad waar de auto staat 

 


