
Ommetje 131 Middelrode 

Wandelsportvereniging Groot Gestel

1. Met je rug naar de kerk recht
2. Rechtdoor Beatrixstraat
3. Maakt een bocht naar links, Christinastraat
4. Bij de sluis in de weg rechtsaf, 
5. Einde rechtsaf Laar 
6. 1ste weg linksaf Nieuw Laar
7. Op schuine kruising rechtdoor
8. Na huisnummer 9 linksaf langs de sloot (links laten liggen)
9. Sloot helemaal volgen met een links, rechts en linkse bocht
10. Na het hekwerk rechtsaf
11. Na het tweede hekwerk 
12. Links aanhouden op de klinkerpaadje, 

langs een rood-wit paaltje
13. Linksaf graspad 
14. Einde op klinkerweg linksaf
15. Einde rechtsaf Coudenborch
16. Einde linksaf De Ploeg, gaat over in 

Groenstraat 
17. 1ste weg linksaf Achterweg
18. Tegenover de tennisbaan rechts

pauze in koffie en theehuis 
Na de pauze weg vervolgen en door 
het hek aan de provinciale weg

19. Oversteken bij de bushalte, rechtsaf en 
meteen weer linksaf het bos in

20. Zoveel mogelijk rechtdoor
21. Einde linksaf en meteen weer rechtsaf 

langs een rood-wit paaltje
22. Op einde linksaf klinker fietspad
23. Na een bankje rechtsaf door een 

klaphek 
24. Ga opnieuw door een klaphekje, rechts 

ligt de riviertje de Aa 
25. Opnieuw door 3 klaphekjes, dus 

fietspad oversteken (bij hoog water 
het fietspad linksaf en de knooppunt
route volgen naar de startplaats)

26. Bij de houtwal linksaf, dus vóór de 
houtwal 

27. Einde door klaphek omhoog en 
klinkerweg links 

28. Einde van deze weg ligt de startpunt
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kerk rechtsaf oversteken 

Beatrixstraat 
Maakt een bocht naar links, Christinastraat 
Bij de sluis in de weg rechtsaf, Oud Laar 

Nieuw Laar 
Op schuine kruising rechtdoor Nieuwe Weg 
Na huisnummer 9 linksaf langs de sloot (links laten liggen) 
Sloot helemaal volgen met een links, rechts en linkse bocht
Na het hekwerk rechtsaf 
Na het tweede hekwerk weer rechtsaf 
Links aanhouden op de klinkerpaadje, 

wit paaltje 

Einde op klinkerweg linksaf 
Coudenborch 

Einde linksaf De Ploeg, gaat over in 

Achterweg 
Tegenover de tennisbaan rechtsaf voor 

theehuis Koekkoek 
Na de pauze weg vervolgen en door 
het hek aan de provinciale weg 
Oversteken bij de bushalte, rechtsaf en 
meteen weer linksaf het bos in 
Zoveel mogelijk rechtdoor 
Einde linksaf en meteen weer rechtsaf 

wit paaltje 
Op einde linksaf klinker fietspad 
Na een bankje rechtsaf door een 

Ga opnieuw door een klaphekje, rechts 

Opnieuw door 3 klaphekjes, dus 
(bij hoog water 

het fietspad linksaf en de knooppunt 
route volgen naar de startplaats) 
Bij de houtwal linksaf, dus vóór de 

Einde door klaphek omhoog en 

Einde van deze weg ligt de startpunt 
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Sloot helemaal volgen met een links, rechts en linkse bocht 


