
 

Ommetje 132 Gestelse Buurt 

Wandelsportvereniging Groot Gestel

Ommetje 13

1. Met je rug naar Moeke tegelpad linksaf tussen 2 betonnen paaltjes door
2. Loop voorbij tanksstation
3. Verkeerslichten rechtsaf (2x)
4. Loop het provinciehuis voorbij
5. In de bocht bij de bushalte oversteken (voorzichtig)
6. Op kruising rechtsaf Rodenbachstraat
7. 1ste voetpad linksaf 
8. Over het 1ste bruggetje naar rechts
9. Linksaf na het water 
10. Op einde rechtsaf 
11. Linksaf op einde langs de donk
12. Achter huisnummer 51 rechtsaf, tegelvoetpad over bruggetje
13. Rechtsaf door de poort en volg een soortement hoofdpad (links/rechts/links)
14. Verder over de betonplaten naar de uitgang
15. Linksaf op het fietspad 
16. Achter de betoncentrale rechtsaf 
17. Aan de Zuid-Willemsvaart linksaf, 
18. Oversteken en rechtdoor rode fietspad onder de brug door
19. Rechtdoor nog steeds de Van Veldekekade
20. Ga over de gazon aan de overkant van de weg
21. Linksaf trap op van het talud 
22. Aan de andere kant trap af en links het klinkervoetpad
23. Gaat over in trottoirtegels
24. Trap naar beneden nemen en linksaf over de parkeerkelder
25. Aan de andere kant het asfalt voetpad linksaf
26. 1ste brug rechtsaf en aan de andere kant linksaf asfaltpad

Voor de koffie: sla linksaf over de 1
ingang van BTC De Pettelaer

27. Het pad vervolgen met links het water
28. 1ste pad linksaf naar de verkeers
29. Linksaf voetpad langs de 

Mozartsingel 
30. Op kruising rechtsaf 

Beethovenlaan 
31. Einde Pettelaarseweg oversteken 

en rechtsaf 
32. 1ste straat linksaf Ovidiuslaan
33. Einde linksaf/rechtsaf tegelpad
34. Einde rood fietspad linksaf
35. Bij het tankstation rechtsaf, 

tegelpad 
36. Rechts aanhouden, parkeerterrein 

Pettelaerse Schans 
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Startpunt Parkeerplaats Pettelaerse Schans
Pauze BTC De Pettelaer 

 
Moeke tegelpad linksaf tussen 2 betonnen paaltjes door

Loop voorbij tanksstation 
Verkeerslichten rechtsaf (2x)  

provinciehuis voorbij 
In de bocht bij de bushalte oversteken (voorzichtig) Guido Gezellelaan

Rodenbachstraat 

bruggetje naar rechts 

Linksaf op einde langs de donkere huizen 
Achter huisnummer 51 rechtsaf, tegelvoetpad over bruggetje
Rechtsaf door de poort en volg een soortement hoofdpad (links/rechts/links)
Verder over de betonplaten naar de uitgang 

 
Achter de betoncentrale rechtsaf Tesselschadestraat 

Willemsvaart linksaf, Van Veldekekade 
Oversteken en rechtdoor rode fietspad onder de brug door 
Rechtdoor nog steeds de Van Veldekekade 
Ga over de gazon aan de overkant van de weg 
Linksaf trap op van het talud Bastion Sint Antonie 
Aan de andere kant trap af en links het klinkervoetpad 

toirtegels 
Trap naar beneden nemen en linksaf over de parkeerkelder
Aan de andere kant het asfalt voetpad linksaf 

brug rechtsaf en aan de andere kant linksaf asfaltpad 
saf over de 1ste brug en rechtdoor, 150m

ettelaer, na de pauze hier terugkeren. 
Het pad vervolgen met links het water 

verkeersweg toe en daar oversteken
Linksaf voetpad langs de 

Einde Pettelaarseweg oversteken 

Ovidiuslaan 
Einde linksaf/rechtsaf tegelpad 
Einde rood fietspad linksaf 
Bij het tankstation rechtsaf, 

Rechts aanhouden, parkeerterrein 
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Gestelse Buurt 7,0 km 

Parkeerplaats Pettelaerse Schans 
 

Moeke tegelpad linksaf tussen 2 betonnen paaltjes door 

Guido Gezellelaan 

Achter huisnummer 51 rechtsaf, tegelvoetpad over bruggetje 
Rechtsaf door de poort en volg een soortement hoofdpad (links/rechts/links) 

 

Trap naar beneden nemen en linksaf over de parkeerkelder 

brug en rechtdoor, 150m verder ligt de 
 

weg toe en daar oversteken 


