
Rondje 126 De Geelders 
 

Wandelsportvereniging Groot Gestel

Startpunt bij zaal ‘de Schuif’, met ’t gezicht naar het kerkhof

Pauze ‘t Groene Woud, bellen naar
 

1. Linksaf Dorpstraat. 
2. 1e weg rechtsaf naar Rietstok
3. Rechtdoor op kruising met asfaltweg
4. rechtsaf einde pad, klinkerweg
5. Rechtdoor bij knooppunt 77, richting 78
6. Rechtdoor bij boerderij met huis
7. Deze klinkerweg rechts met de bocht mee
8. Rechtdoor Gemondsedijk
9. rechtsaf 1ste weg na brug, Beek 16

10. Voorrangsweg oversteken en volg 
11. Bij Knp49 rechtsaf door hek 
12. Rechtsaf bij Knp48 asfaltweg
13. Direct na spooroverweg 
14. Rechtdoor asfaltweg oversteken onverharde weg 
15. Einde bij asfaltweg rechtsaf

Verderop pauze bij café ’t Groene Woud. 
16. Na pauze spoorweg over en meteen daarna 
17. Voor slagboom linksaf bij gele zuil, zijpaden negeren.
18. Bij Y-splitsing links aanhouden
19. Bij volgende Y-splitsing rechts aanhouden
20. Bij blauw infobordje nr. 9 
21. Bij blauw infobordje nr.10 
22. Bij blauw infobordje nr.11 T. splitsing 
23. 1e pad linksaf voor houten slagboom.
24. Splitsing na houtenbank 
25. Bij bankje rechtdoor tegengestelde richting geel /rode route.
26. Na 50 mtr. rechtsaf bruggetje over 
27. Einde rechtsaf over wildrooster.
28. Bij splitsing linksaf zie P voor richting parkeren.
29. Voorbij slagboom linksaf
30. rechtsaf let op met weg oversteken, door 

Gasthuiskamp onverhard.
31. Einde weg bij slagboom 
32. T. splitsing rechtsaf Knp82 richting Knp79.
33. T. splitsing linksaf Overkamp.
34. Y. splitsing links aanhouden
35. Verderop bruggetje over sloot en dan overkant van weiland 
36. Verderop rechtsaf bruggetje over s
37. Volg oranje-witte bordjes Ommetj

Schuif.).  
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Rondje 126, De Geelders, 
 

Startpunt bij zaal ‘de Schuif’, met ’t gezicht naar het kerkhof
Dorpstraat 30, 5293 AN Gemonde

Pauze ‘t Groene Woud, bellen naar telnr: 0411 631 291

Rietstok, rechtdoor wordt zandpad. 
op kruising met asfaltweg. 

einde pad, klinkerweg. 
bij knooppunt 77, richting 78. 
bij boerderij met huis nr.14. 

Deze klinkerweg rechts met de bocht mee blijven volgen. 
Gemondsedijk oversteken, Besselaar 26.    

weg na brug, Beek 16-16A. 
steken en volg linksaf fietspad. 
door hek naar Knp48 Waterwingebied.

bij Knp48 asfaltweg. 
Direct na spooroverweg rechtsaf let op neem onverharde weg  

asfaltweg oversteken onverharde weg Baars. 
rechtsaf. 

Verderop pauze bij café ’t Groene Woud.    
Na pauze spoorweg over en meteen daarna rechtsaf  De Gilders

bij gele zuil, zijpaden negeren. 
splitsing links aanhouden 

splitsing rechts aanhouden  
Bij blauw infobordje nr. 9 rechts aanhouden.  
Bij blauw infobordje nr.10 rechtdoor. 
ij blauw infobordje nr.11 T. splitsing rechtsaf. 

voor houten slagboom. 
Splitsing na houtenbank rechtsaf richting geel / rode route.

tegengestelde richting geel /rode route.
bruggetje over sloot. 

over wildrooster. 
zie P voor richting parkeren. 

linksaf over fietspad verhard. 
let op met weg oversteken, door klaphek (rechts) / poort 

onverhard. 
Einde weg bij slagboom linksaf. 

Knp82 richting Knp79. 
Overkamp.  

links aanhouden plank over sloot. Daarna links aanhouden
Verderop bruggetje over sloot en dan overkant van weiland 

bruggetje over sloot is Ommetje vossenholen.
bordjes Ommetje vossenholen tot einde route (
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14 km 

Startpunt bij zaal ‘de Schuif’, met ’t gezicht naar het kerkhof 
Dorpstraat 30, 5293 AN Gemonde 

0411 631 291 

. 

let op neem onverharde weg  Hoefje. 

Gilders.  

richting geel / rode route. 
tegengestelde richting geel /rode route. 

/ poort De 

Daarna links aanhouden 
Verderop bruggetje over sloot en dan overkant van weiland linksaf. 

mmetje vossenholen. 
e vossenholen tot einde route (café de 



Rondje 126 De Geelders  zondag 28 februari 2021 
 

 


