
Rondje 116, Dierenbos  6 augustus 2021 
 

Wandelsportvereniging Groot 
Gestel 

 
 

Rondje 116 Dierenbos 14,8 km 
 

Start Het Paardrijk, Berlicum, Koesteeg 39, 5258 TN  
Pauze: Op de Nieuwenkampen  Vinkel, telnr:073 532 5511, Open in de 
zomer vanaf 10:30 u 
 

1. Tegenover het houten bruggetje rechtdoor het bos in 
2. Bij t-splitsing rechtdoor 
3. Links aanhouden met het water links 
4. Na 100m rechtsaf, het bos in 
5. Route volgen met de rood-gele paalkopjes 
6. Oversteken gravel fietspad 
7. Na het stuk parallel aan de asfaltweg de rood-gele niet meer volgen, 

maar naar de asfaltweg 
8. Links op de asfaltweg 
9. Bij viersprong rechtdoor, doodlopende klinkerweg, Engelenstede 
10. Na huisnummer 4 linksaf, onverhard 
11. Na het laatste huis rechtdoor, volg de blauw-witte markeringen 
12. Rechtdoor langs de bosrand 
13. Einde asfaltweg oversteken en rechts het bos in. Volg de rood-blauwe 

paaltjes en ook de knooppuntroute naar knooppunt 9 
14. Bij knooppunt 9 rechtsaf over de brug over de Groote Wetering 
15. Rechtdoor het mountainbike paadje 
16. Einde rechtsaf, asfalt fietspad 
17. Einde bij knooppunt 24 linksaf fietspad 
18. Bij toegang Het Dierenbos linksaf 
19. 1ste weg rechtsaf 
20. In bocht naar rechts, rechtdoor, gaat over in Fresia 
21. 1ste straat linksaf Fresia 
22. Bij kruising linksaf Fresia 
23. Volg de weg met 2 bochten naar rechts 
24. Einde linksaf 
25. 2de weg rechtsaf Geranium 
26. Doorlopen tot het einde (in bocht rechtdoor lopen) en rechtsaf voor het 

water 
27. Volg de blauw-witte markering 
28. Rechtsaf voor de omheining 
29. Linksaf bij het ijzeren bruggetje 
30. Asfaltweg oversteken 
31. 1ste pad rechtsaf Kerkdékske 
32. Einde pad linksaf, asfaltweg 

Pauze Op de Nieuwekampen 
33. Na huisnummer 23 rechtsaf Van Rijckvorselweg, klinkers 
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34. Einde tegel-fietspad rechtsaf 
35. Einde bij Den Driehoek rechtdoor Molenpad, doodlopend 
36. Na de molen De Zwaan rechtdoor over de nieuwe brug over de Groote 

Wetering 
37. Na de brug linksaf, graspad 
38. Na 800 meter rechtsaf, bij knooppunt-paaltje, rechts een slootje 
39. Bij hekwerk rechtsaf, over de duiker, gaat over in asfalt, weg blijven 

volgen 
40. Einde linksaf, asfaltweg 
41. Na 30 meter oversteken en rechtsaf graspad Kaathoven 
42. Volg de blauw-witte markeringen 
43. Na een bielse bruggetje rechtsaf richting buurtschap Kaathoven 
44. 1ste weg linksaf Kaathoven 21 t/m 41 oneven 
45. Einde asfaltweg oversteken langs slagboom Recreatie gebied, gravel 

fietspad 
46. Bij rood-geel paaltjes linksaf 
47. Terug volgens dezelfde route als de heenweg, dus volg de paaltjes, links 

bij het water, rechtsom lopen en je bent weer terug bij het Paardrijk 


