Wandelsportvereniging Groot Gestel
Ommetje 27, St. Michielsgestel 6,6 km
Start Markt St.Michielsgestel
Routebeschrijving:
1

Met de rug naar de toren de markt links van De Zwaantjes
verlaten

2

Eerste weg rechtsaf Spijt

3

Tegenover nr.21 rechtsaf voetpad, rechtdoor volgen tussen de
bankjes door

4

Einde pad linksaf op klinkerweg naar hoofdingang De Beemden hier
rechtsaf

5

Einde oprit linksaf langs de Postbus

6

Einde weg rechtsaf en direct linksaf Regent Kampstraat

7

Einde weg asfaltweg rechtsaf

8

Na linkse bocht direct eerste klinkerweg rechtsaf

9

Schuine kruising rechtdoor en na nr.16 ( wit huis) rechtsaf en direct
links volgen

10 Einde weg rechts en direct links Heeren van Zeventienplein
11 Einde links paadje Dominee Hagenpark en direct links aanhouden
12 Direct na nr.11 linksaf smal klinkerpaadje en direct weer rechtsaf
13 Einde weg linksaf Beekvlietstraat
14 Eerste weg rechtsaf De Bus
15 Bij volkstuinen links volgen en bij ijzeren poort rechts smal pad
16 Paadje blijven volgen en bij splitsing links aanhouden richting vijver
17 Voor bruggetje rechtsaf
18 Einde pad asfaltweg oversteken en voetpad volgen
19 Direct na de vijver bij splitsing rechts aanhouden, en zijpaden
negeren
20 Einde pad klinkerweg rechtdoor oversteken en voetpad volgen
21 Einde voetpad rechtsaf en direct linksaf door stalen hekjes
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22 Einde weg bij Postbus linksaf en direct rechtsaf en rechts
aanhouden
23 Voor parkeerplaats linksaf en direct rechts woonerf verlaten en
direct weer linksaf richting voorrangsweg
24 Voorrangsweg oversteken en rechtsaf
25 Na grijs gebouw nr.10 linksaf doodlopende weg
26 Eerste weg linksaf fietsroute 76
27 Eerste weg linksaf, is bij knp 3 naar knp 2
28 Kruising rechtdoor Gildestraat
29 Einde weg asfaltweg oversteken en direct rechts aanhouden bospad
30 Einde pad bij stalen hekjes rechtsaf knp 2 naar knp 1
31 Verhard fietspad alsmaar blijven volgen bij knp 1 richting knp 54
32 Einde fietspad voor hoofdweg linksaf en fietspad en trottoir volgen
33 Blijven volgen tot einde weg. Hier linksaf Esscheweg brug over
richting markt. Einde wandeling.
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