Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 1, Aa 13,8 km
Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen
Pauze in de Theetuin Koekoek

1. Steek de brug over, verkeerslichten rechtdoor
2. Onder N279 door en bij rotonde rechtsaf over brug Máximakanaal
3. Na de brug over rivier de Aa, bij knooppunt 41 rechtsaf over de dijk
4. Einde na wildrooster linksaf asfalt fietspad
5. Na 50m rechtsaf over de grasdijk, riviertje de Aa een rechterhand
6. Grasdijk vervolgen door klaphekjes, onder de Runweg door
7. Oversteken asfaltweg opnieuw over grasdijk
8. Einde na picknickbank opnieuw door klaphekje
9. Rechtsaf op karrenspoor
10. Rechtdoor langs de akker/weiland, maakt bocht naar links
11. Door houtwal over bruggetje, water aan de rechterhand houden
12. Pad volgen langs het water
13. Helemaal op het einde naar het talud en linksaf door klaphekje
14. Linksaf o de klinkerweg De Kunning
15. Gaat over in gravel fietspad
16. Op de klinkerweg 1ste weg rechtsaf
17. Einde oversteken en op de parallelweg rechtsaf

Pauze in de Theetuin, na de pauze terug naar de provinciale weg en bij de bushalte
oversteken

18. Bospaadje (bij de picknickbank) schuin naar links, zijpaden negeren.
19. Op de klinkerweg linksaf, bij kruising rechtsaf, De Haasekker
20. 1ste straat linksaf De Duivenekker
21. 1ste straat rechtsaf De Vinkenslag
22. In de bocht naar links rechtdoor, voetgangerspaadje
23. Op het einde linksaf
24. Eerste fiets-voetpad rechtsaf
25. Vóór het bruggetje linksaf langs de Aa door klaphekje
26. Pad door Aa dal vervolgen met de meander steeds aan de rechterhand
27. Bij de brug opnieuw door klaphekje
28. Rechtsaf op de asfaltweg over de brug, links lopen
29. Rechtsaf op kruising en verderop rechts aanhouden over viaduct en brug
30. 1ste weg linksaf onder de brug door
31. 1ste weg linksaf Het Woud
32. 2de straat rechtsaf Preutelsteegje
33. Einde weg rechtsaf
34. Eerste weg linksaf Beemd en na brugje rechts de dijk op en de dijk rechts
volgen.
35. Einde dijkpad voor wiel rechtsaf en dijk blijven volgen.
36. Einde dijk bij asfaltweg rechtsaf. Na 60 m einde route Café De Poeling
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