
Rondje 105 Gestel - Schijndel  21 november 2022 

Wandelsportvereniging  Groot Gestel 
 

Rondje 105, Gestel - Schijndel 15 km  
  

Start Petrus Dondersplein Sint- Michielsgestel 
Pauze op doordeweekse dagen Lidwinahof, tel 073-5495051 

 

 
1. Verlaat het plein met de rug tegen de toren richting Schoenmakerij 
2. Steek de straat over en ga het straatje Schildershof in 
3. Einde linksaf, trottoir volgen 
4. Volg de parallelweg, verderop fietspad langs de Schijndelseweg 
5. Rechtsaf bij Vestdijkstraat, Hezelaar 
6. 1ste weg linksaf bij knp 66, Hezelaar 2-2a, klinkerweg 
7. Linksaf op T kruising, gaat over op asfalt Hezelaar gaat over in Dennenbos 
8. Rechtsaf ná het huis en vóór de verkeersweg 
9. Wordt half- en onverhard maakt bocht naar links en naar rechts 
10. Voor weiland links aanhouden, graspad 
11. Over het bruggetje en daarna rechtsaf, eikenlaantje 
12. Op het einde daarvan linksaf slaan over het bruggetje en slingerpad volgen 
13. Door een beukenlaantje, komt uit op een breed bospad, daar rechtsaf slaan 
14. Pad volgen en op einde linksaf en blijf links van de sloot 
15. Einde op asfaltweg linksaf 
16. In de bocht linksaf, rechts aanhouden knp route volgen, Wandelpad 
17. Op knp 4 linksaf naar knp 2 
18. Bij bankje linksaf 
19. Op asfaltweg rechtsaf 
20. 1ste weg linksaf, Oetelaarsstraat 
21. Bij knp 7 linksaf naar knp 8, Wandelpad 
22. Bij knp 8 rechtdoor naar knp 9 
23. Einde bij knp 9 rechtsaf fietspad naar knp 11 – 14 
24. 2e weg rechtsaf, Gasthuisstraat 
25. 1e weg rechtsaf Lidwinastraat 

Pauze (op zondag niet open) voor de koffie. Vooraf bellen naar. 
Na de pauze recht tegenover de ingang naar de uitgang 

26. Rechtsaf tegelpad, gaat over in zandpad 
27. Bij wandelknooppunt 12 linksaf richting knooppunt 13 
28. Links aanhouden pad volgens tussen schapenweides door 
29. Op kruising rechtsaf Oetelaarsestraat 
30. Kruising rechtdoor Oetelaarsestraat 
31. Gaat over in Vogelenzang 
32. Gaat over in Nachtegaalstraat, en 1e pad linksaf, doodlopend 
33. Einde asfaltweg schuin naar links oversteken, ga de Veestraat in, onverhard 
34. Gaat over in asfalt bij knp 29 en loop rechtdoor 
35. Op kruising rechtsaf,  De Wielse Hoeven 
36. Gaat over in Genenberg, loop voorbij de molen 
37. Einde linksaf over trottoir 
38. Bij de markt oversteken, einde van deze route 
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