
 

Rondje 117 Gestelse Dijken 
 

Wandelsportvereniging Groot Gestel

Rondje 

Pauze: Theehuis Haanwijk 073
Dinsdag t/m zondag bij mooi weer om 11.00 uur 

1.   Met rug naar sporthal; schuin oversteken richting groen trafohuisje
2.   Rechtsaf Mgr Hermuslaan; 
3.   Eerste asfaltweg linksaf; Gagellaan
4.   Wordt onverhard; pad volgen
5.   Bij kruising zandpaden rechtdoor
6.   Einde rechts; Kievitslaantje
7.   Bij T-splitsing linksaf; Barrierweg
8.   Na huisnummer 30 linksaf smal bospad in; 
9.   Bij Y-splitsing smalle bospaden links aanhouden
10. Langs manegebak alsmaar rechtdoor lopen
11. Tweemaal door houten hek kruipen
12. Bij kruising van zandpaden linksaf
13. Bij volgende kruising rechtdoor lopen (later parallel aan Esscheweg)
14. Aan einde bij Galgenheuvel linksaf het bos in 
15. Eerste bospad linksaf (bij golfbaan)
16. Bij T-splitsing rechtsaf 
17. Bij vijfsprong eerste bospad linksaf
18. Bij viersprong rechtsaf (is dijkje van nummer 11)
19. Bij vijfsprong eerste bospad haaks linksaf slaan
20. Bij kruising (links rommelig; rechts echt pad) rechtdo
21. Voorbij manegebak bij splitsing 
22. Terug naar de Barrierweg (overige weken niet toegankelijk)
27. Daar (bij huisnummer 11) linksaf
29. Niet door fietstunnel maar richting A2 lopen; door gro
      van dijkje  
30. Tweemaal rechtsaf gaan (als het ware omkeren) en door klaphek 
31. Wandelpad Waterschap De Dommel volgen door  weiland 
32. Aan einde klaphek; daarna  meteen linksaf langs houten slagboom
33. Dijk volgen; na sluisje naar beneden langs Essche Stroom lopen
34. Essche Stroom volgen; hangbruggen (2x) oversteken 
35. Verder over grasdijk; daarna voorrangsweg oversteken naar Halder
36. Eerste weg linksaf; over Haldersebrug. Daarna  meteen linksaf;
      blauw-rode paaltjesroute volgen
37. Direct na bocht trapje naar beneden en door klaphekjes naar het bos
38. Bij betreden bos rechtdoor blauwrode palen volgen
39. Bij T-splitsing rechtsaf 
40. Bij asfaltweg rechtsaf naar Theehuis Haanwijk (pauze)
41. Bij verlaten theehuis linksaf
42. Na brug over de Dommel rechtsaf (tweemaal)
43. Voorrangsweg oversteken; rechtsaf en weer de grasdijk op
44. Bij kei met Romeinse munten links aanhouden; dijk volgen

  donderdag 13 oktober 2022

Wandelsportvereniging Groot Gestel
 

Rondje 117, Gestelse Dijken
 

Startpunt: op parkeerplaats sporthal Theereheide
Adres: Eikenlaan 5  5271 RR Sint Michielsgestel

Pauze: Theehuis Haanwijk 073-5516034 
Dinsdag t/m zondag bij mooi weer om 11.00 uur open

 
1.   Met rug naar sporthal; schuin oversteken richting groen trafohuisje

Mgr Hermuslaan; meteen linksaf Eikenlaan 
Gagellaan 

4.   Wordt onverhard; pad volgen 
5.   Bij kruising zandpaden rechtdoor 

Kievitslaantje 
Barrierweg 

8.   Na huisnummer 30 linksaf smal bospad in; Opengesteld 
splitsing smalle bospaden links aanhouden 

10. Langs manegebak alsmaar rechtdoor lopen 
11. Tweemaal door houten hek kruipen; pad op dijkje blijven volgen
12. Bij kruising van zandpaden linksaf 
13. Bij volgende kruising rechtdoor lopen (later parallel aan Esscheweg)
14. Aan einde bij Galgenheuvel linksaf het bos in  
15. Eerste bospad linksaf (bij golfbaan) 

17. Bij vijfsprong eerste bospad linksaf 
18. Bij viersprong rechtsaf (is dijkje van nummer 11) 

Bij vijfsprong eerste bospad haaks linksaf slaan 
. Bij kruising (links rommelig; rechts echt pad) rechtdoor 
. Voorbij manegebak bij splitsing smalle bospaden links aanhouden

22. Terug naar de Barrierweg (overige weken niet toegankelijk) 
. Daar (bij huisnummer 11) linksaf, fietspad volgen 
. Niet door fietstunnel maar richting A2 lopen; door groenstrook rechts

. Tweemaal rechtsaf gaan (als het ware omkeren) en door klaphek 

. Wandelpad Waterschap De Dommel volgen door  weiland  

. Aan einde klaphek; daarna  meteen linksaf langs houten slagboom
ar beneden langs Essche Stroom lopen

. Essche Stroom volgen; hangbruggen (2x) oversteken  

. Verder over grasdijk; daarna voorrangsweg oversteken naar Halder

. Eerste weg linksaf; over Haldersebrug. Daarna  meteen linksaf;
te volgen 

. Direct na bocht trapje naar beneden en door klaphekjes naar het bos

. Bij betreden bos rechtdoor blauwrode palen volgen 

. Bij asfaltweg rechtsaf naar Theehuis Haanwijk (pauze) 

. Bij verlaten theehuis linksaf; bomenlaan naar Halderse brug 

. Na brug over de Dommel rechtsaf (tweemaal) 

. Voorrangsweg oversteken; rechtsaf en weer de grasdijk op 

. Bij kei met Romeinse munten links aanhouden; dijk volgen 

donderdag 13 oktober 2022 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 

Gestelse Dijken 13,8 km 

Startpunt: op parkeerplaats sporthal Theereheide 
Adres: Eikenlaan 5  5271 RR Sint Michielsgestel 

open 

1.   Met rug naar sporthal; schuin oversteken richting groen trafohuisje 

; pad op dijkje blijven volgen 

13. Bij volgende kruising rechtdoor lopen (later parallel aan Esscheweg) 

smalle bospaden links aanhouden 

enstrook rechts 

. Tweemaal rechtsaf gaan (als het ware omkeren) en door klaphek  

. Aan einde klaphek; daarna  meteen linksaf langs houten slagboom 
ar beneden langs Essche Stroom lopen 

. Verder over grasdijk; daarna voorrangsweg oversteken naar Halder 

. Eerste weg linksaf; over Haldersebrug. Daarna  meteen linksaf; 

. Direct na bocht trapje naar beneden en door klaphekjes naar het bos 
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45. Bij sluisje links en meteen rechts; verharde weg op 
46. Langs stalen slagboom lopen 
47. Bij kruising verharde weg rechtdoor naar zandpad  
48. Bij volgende kruising rechtdoor; dijk op 
49. Bij slagboom rechtsaf; pad tussen de golfbanen 
50. Na houten schuilhut linksaf smal bospad; pad volgen langs golfbaan 
51. Let op! Laaghangende tak; pad vervolgen 
52. Niet naar hole 2 maar pad rechtdoor volgen 
53. Bij T-splitsing linksaf  
54. Pad volgen; zijpaden negeren (langs golfbaan) 
55. Bij kruising rechtdoor (zandpad) 
56. Bij volgende kruising 
linksaf 
(wandelknooppuntpaal) 
57. Bij T-splitsing rechts 
aanhouden 
58. Zijpaden negeren; als 
maar rechtdoor  
59. Bij Y-splitsing links af 
(wandelknooppuntpaal) 
60. Bij breed zandpad 
rechtsaf; wordt klinkerweg 
61. Aan einde rechtsaf naar 
parkeerplaats Sporthal 
 


