
Rondje 120 Zeebroek  2 januari 2021 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 
 

Rondje 120, Zeebroek 13,9 km 
 

Start Kerkplein Middelrode, Driezeeg 21, 5258 LD 
Pauze Het Paardrijk, Berlicum, telnr: 06 55596552 

 
1. Met de rug naar dorpshuis De Moerkoal linksaf, ventweg 
2. 1ste straat linksaf Het Gewat 
3. 1ste straat rechtsaf De Berg 
4. Gaat over in onverhard, wordt klinkerweg, rechtdoor Westakkers 
5. Met een bocht naar rechts en op einde linksaf, ventweg 
6. Na ongeveer 80 meter door een gat in heg, de weg de provinciale weg 

oversteken 
7. Rechtdoor Groenstraat, naar rechts richting sportvelden 
8. Meteen linksaf en bij kruisbeeld oversteken, Groenstraat gaat over in Plein 
9. Op het einde op viersprong, linksaf, Nieuwe Weg 

10. Na huisnummer 9 (aan de rechterkant), rechtsaf met het slootje rechts. 
11. Sloot 1,2 kilometer vervolgen langs berkenbos 
12. Bijna op het einde naar links gaan, door smalle bosstrook 
13. Op het einde op de asfaltweg rechtsaf 
14. 1ste weg linksaf en meteen rechtsaf, Eigen weg, doodlopend 
15. Einde asfaltweg oversteken en fietspad linksaf 
16. 1ste brede bosweg rechtsaf 
17. Links om de boerderij wandelen 
18. T-splitsing rechtsaf 
19. T-splitsing linksaf, fietspad 
20. Bij knooppunt 9 rechtsaf, over sluisje 
21. Bij de 2de Y splitsing links aanhouden (fietspad) 
22. T-splitsing linksaf (fietspad) 
23. Vóór de slagboom rechtsaf, rood-blauwe paaltjes 
24. Asfaltweg oversteken 
25. Het meest linkse pad nemen met de afrastering links 
26. Y-splitsing rechts aanhouden, bochtig mountainbike paadje volgen door 

grasveld en bos 
27. Einde op t-splitsing linksaf 
28. Op kruising rechtsaf 
29. Op kruising linksaf 
30. Bij 1ste kruising rechtdoor rood-gele route (niet de knooppuntroute) 
31. Na houten slagboom rechtdoor bij de picknickbank, rood-gele route volgen 
32. Asfaltweg oversteken; rood-gele paaltjes volgen rondom open vlakte 
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33. Net vóór betonpaal (links, met rood en gele merkteken) en bij de betonnen 
wand (rechts op afstand zichtbaar) rechtdoor (rood-gele signalering niet 
meer volgen) 

34. Rechtsaf op t-splitsing en meteen weer linksaf richting fietsenstalling 
35. Achter de fietsenstalling rechtsaf en meteen weer linksaf 
36. Bij fietsknooppunt 59 rechtdoor, wandelknooppunt route blijven volgen 
37. Tegenover het vennetje rechts en de rood-gele paaltje links rechtdoor gaan 
38. Om het vennetje heen lopen (rechtsom) 
39. Op y-splitsing rechts aanhouden 

Pauze bij het Paardijk, na de pauze terug over het bruggetje 
40. Rechtsaf over de gravelweg, oversteken knp 8 naar knp 7 
41. Milrooysedijk oversteken Heikantse hoeve 
42. Op einde straat rechtsaf; blijft Heikantse hoeve 
43. Van knp 7 naar knp 40 
44. Einde weg linksaf en na 

50 mtr rechtsaf 
45. T-splitsing bij knp 40 

rechtsaf naar knp 37 
46. Linksaf op de asfaltweg 

bij knp 37 richting knp 
93 

47. Vóór de brug rechtsaf, 
water aan de linkerhand 

48. Einde graspad door 
klaphek (1000 m) 

49. Rechtsaf asfaltweg tot 
rotonde 

50. Rotonde rechtdoor  
51. Einde, parkeerplaats 

kerk  
 


