
 

Rondje 121 Middelrode - Dinther  19 juli 2021 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 
 

Rondje 121, Middelrode- Dinther 13,3 km 
 

Start Kerkplein Middelrode, Driezeeg 21, 5258 LD 
Pauze Cultureel Centrum Servaes Dinther, telnr: 088 1637000 

 
1. Met de rug naar de kerk linksaf Brugstraat 
2. Na de bank rechtsaf naar beneden, pad nemen na de slalompalen 
3. Bij de brug oversteken en net na de brug linksaf, klaphekje 
4. Blijf het pad volgens dicht langs het water, links de Aa 
5. Na het klaphekje rechtdoor 
6. Vlak na de toren (Heeskijk) linksaf, over de betonnen brug 
7. Meteen na de brug rechtsaf, graspad 
8. Bij de volgende brug rechtsaf, over de brug 
9. Na de brug linksaf gravel fietspad 
10. Waar het pad naar rechts buigt, rechtdoor over het  graspad 
11. Doorlopen met het water van de Aa aan de linkerhand 
12. Bij de volgende brug de asfaltweg oversteken en linksaf over de brug 
13. Het graspad met rechts de rivier de Aa aflopen tot bij het bosje 
14. Vóór het bosje (Miesbos) linksaf 
15. Na de akker aan de rechterhand rechtsaf (licht glooiend) 
16. Langs de afrastering (rechts) het wandelpad vervolgen 
17. Na het klaphekje op asfaltweg rechts aanhouden 
18. Linksaf op asfaltvoetpad Servaespad 
19. Linksaf op de ventweg 

Pauze Cultureel Centrum Servaes, van te voren bellen. Na de pauze de 
weg vervolgen 

20. Linksaf 1ste weg Aa-Kantstraat 
21. Na het bordje ‘einde kom’ rechtsaf Natuurspeelbos 
22. Vijver links laten liggen en het heuveltje op 
23. Smal bochtig bospaadje met een klaphekje Wiedens Droevendaal 
24. Na het klaphekje het eerste weiland door, en op het volgende grasveld 

schuin naar rechts 
25. Na het volgende klaphekje linksaf en op asfaltweg rechts  
26. 1ste straat Balledonk linksaf, over trottoir 
27. Einde rechtsaf Mgr van Oirschotstraat 
28. Einde bij de kerk linksaf Hoofdstraat 
29. Rechts blijven lopen 
30. Op de hoogte van de Veldstraat, na huisnr 1a, links af, landbouwweg 
31. Bij de boerderij rechtsaf naar Kasteel Heeswijk 
32. Bij knooppunt 23 linksaf naar knooppunt 22 
33. Vóór ingang kasteel linksaf en vóór de poort en na de brug rechtsaf 
34. Na 2 pilaartjes rechtsaf, gravel fietspad 
35. Gravelpad blijven volgen langs de Looz Cors Waremhoeve 
36. 1ste pad linksaf, sloot aan de rechterhand 
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37. Einde op dijk van de Leygraaf linksaf en meteen weer rechts over 
bruggetje 

38. Links na het bruggetje en doorlopen bij het oude molenhuis 
39. De dijk langs de Leygraaf volgen en waar de Leygraaf in de Aa stroomt 

rechtsaf 
40. 2x door een klaphekje en op de asfaltweg oversteken en rechtsaf 
41. Neem het parallel pad links van de doorgaande weg, door slalomhek 
42. Na het bankje linksaf, Brugstraat 
43. Na 100m bent u weer terug bij de kerk van Middelrode 

 

 
 
 

 


