
Ommetje 18 Gestelse Dijken 
 

Wandelsportvereniging Groot Gestel

Ommetje

1.   Met rug naar sporthal; schuin oversteken richting groen trafohuisje
2.   Rechtsaf Mgr Hermuslaan; 
3.   Eerste asfaltweg linksaf; Gagellaan
4.   Wordt onverhard; pad volgen
5.   Bij kruising zandpaden rechtdoor
6.   Einde rechts; Kievitslaantje
7.   Bij T-splitsing linksaf; Barrierweg
8.   Na huisnummer 30 linksaf smal bospad in; 
9.   Bij Y-splitsing smalle bospaden links aanhouden
10. Langs manegebak alsmaar rechtdoor lopen
11. Tweemaal door houten hek kruipen; pad op dijkje blijven volgen
12. Bij kruising van zandpaden linksaf
13. Bij volgende kruising rechtdoor lopen (later parallel aan Esscheweg)
14. Aan einde bij Galgenheuvel linksaf het bos i
15.  Helemaal doorlopen aan de bosrand met rechts het golfterrein
16.  Einde linksaf, voor de greppel smal paadje rechtsaf
17.  Langs de slagboom en op b
18.  Bij kruising met asfaltweg
19.  Bij volgende kruising rechtdoor; dijk op
20.  Bij slagboom rechtsaf; pad tussen de golfbanen
21.  Na houten schuilhut linksaf smal bospad; pad volgen langs golfbaan
22.  Let op! Laaghangende tak; pad vervolgen
23.  Niet naar hole 2 maar pad rechtdoor volgen
24.  Bij T-splitsing linksaf  
25.  Pad volgen; zijpaden 

negeren (langs golfbaan) 
26.  Bij kruising rechtdoor 

(zandpad) 
27.  Bij volgende kruising linksaf 

(wandelknooppuntpaal) 
28.  Bij T-splitsing rechts 

aanhouden 
29.  Zijpaden negeren; alsmaar 

rechtdoor  
30.  Bij Y-splitsing links af 

(wandelknooppuntpaal) 
31.  Bij breed zandpad rechtsaf; 

wordt klinkerweg 
32.  Aan einde rechtsaf naar 

parkeerplaats Sporthal 
 

  zondag 24 mei 2020
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Ommetje 118, Gestelse Dijken
 

Startpunt: op parkeerplaats sporthal Theereheide
Adres: Eikenlaan 5  5271 RR Sint Michielsgestel

 

1.   Met rug naar sporthal; schuin oversteken richting groen trafohuisje
Mgr Hermuslaan; meteen linksaf Eikenlaan 

Gagellaan 
4.   Wordt onverhard; pad volgen 
5.   Bij kruising zandpaden rechtdoor 

Kievitslaantje 
Barrierweg 

mmer 30 linksaf smal bospad in; Opengesteld 
splitsing smalle bospaden links aanhouden 

10. Langs manegebak alsmaar rechtdoor lopen 
11. Tweemaal door houten hek kruipen; pad op dijkje blijven volgen
12. Bij kruising van zandpaden linksaf 

olgende kruising rechtdoor lopen (later parallel aan Esscheweg)
14. Aan einde bij Galgenheuvel linksaf het bos in  

Helemaal doorlopen aan de bosrand met rechts het golfterrein
Einde linksaf, voor de greppel smal paadje rechtsaf 
Langs de slagboom en op brede halfverharde weg rechtsaf, Barrierweg

asfaltweg rechtsaf, zandpad  
Bij volgende kruising rechtdoor; dijk op 
Bij slagboom rechtsaf; pad tussen de golfbanen 
Na houten schuilhut linksaf smal bospad; pad volgen langs golfbaan

Laaghangende tak; pad vervolgen 
Niet naar hole 2 maar pad rechtdoor volgen 

 

Bij volgende kruising linksaf 

Zijpaden negeren; alsmaar 

Bij breed zandpad rechtsaf; 

zondag 24 mei 2020 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 

Gestelse Dijken 7,4 km 

Startpunt: op parkeerplaats sporthal Theereheide 
Adres: Eikenlaan 5  5271 RR Sint Michielsgestel 

1.   Met rug naar sporthal; schuin oversteken richting groen trafohuisje 

11. Tweemaal door houten hek kruipen; pad op dijkje blijven volgen 

olgende kruising rechtdoor lopen (later parallel aan Esscheweg) 

Helemaal doorlopen aan de bosrand met rechts het golfterrein 

rede halfverharde weg rechtsaf, Barrierweg 

Na houten schuilhut linksaf smal bospad; pad volgen langs golfbaan 


