Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 127, Coudewater III 14,6 km
Startpunt: bij Herberg De Poeling
Pauze: Golfclub Maliskamp Peter de Gorterstraat 073- 5995901
1. Vanaf parkeerplaats naar Dungense Brug en die oversteken
2. Vóór verkeerslichten rechtsaf (zandpad); onder N279 door
3. Langs dijk blijven lopen; links naar boven naar rotonde
4. Rotonde schuin oversteken naar verhard fietspad evenwijdig aan N279
5. Fietspad volgen, weg naar industrieterrein oversteken
6. Rechtsaf naar rotonde
7. Linksaf over het parkeerterrein, Zuiderkruis, en 1ste weg linksaf
8. Vóór de brug rechtsaf, grasdijk
9. Pad volgen tot einde bij waterplas, daar rechtdoor naar Orionpad
10. Linksaf via betonnen brug naar pompgemaal
11. Terrein schuin oversteken naar zandpad met waterplas aan de linkerhand
12. 25 m na bord Viswater E.B.H.V. rechtsaf
13. Na 20 m linksaf op asfalt weg; volgen tot aan Groote Wetering
14. Vóór brug rechts de dijk op
15. Langs water blijven lopen tot aan fietspad langs kanaal; daar linksaf
16. Over 1e sluisbruggetje, daarna linksaf tot 1e asfaltweg rechts
17. Meteen over brug rechtsaf naar pompgemaal
18. Direct na pompgemaal linksaf, Groote Wetering links houden
19. Direct na volgend pompgemaal met trafohuisje scherp rechts naar beneden
20. Bij T-splitsing links
21. Bospad blijven volgen met sloot aan rechterkant tot aan Berlicumse weg,
door klaphek en oversteken naar De Wamberg
22. Rechtdoor blijven volgen, bruggetje aan rechterkant oversteken
23. Steeds links aanhouden tot aan vijver
24. Vijver aan rechterhand houden, bospad blijven volgen (zijpaden negeren)
25. Bij T-splitsing links aanhouden; doorlopen tot aan asfaltweg
26. Oversteken rechtsaf over fietspad; vervolgens linksaf, slagboom Eikenlust
27. Op einde rechtsaf en bij de brug linksaf
28. Vóórbij de Groote Wetering tweede pad linksaf (breed zandpad)
29. Bij golfbaan rechtsaf (halfverhard pad)
30. Aan het einde tweemaal linksaf Peter de Gorterstraat
31. Net voor verkeersdrempel rechtsaf via bospad naar vijver Coudewater
32. Bij T-splitsing rechtsaf (zijpaden negeren). Water links houden.
33. Na tweede heuvel pad volgen naar clubhuis bij vijver; pad rechtdoor.
34. Op kruising halfverharde wegen rechtdoor en grot passeren
35. Op einde bij T-splitsing linksaf naar asfalt weg
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36. Daar rechtsaf naar Golfpaviljoen;
Pauze in de kantine van de golfbaan, na de pauze terug naar deze weg en
rechtsaf
37. Bij woonhuis met grijs dak linksaf bospad ingaan; op splitsing rechtdoor
38. Op Y-splitsing links aanhouden, hoofdpad aanhouden
39. Pad volgen tot einde bos; daar linksaf
40. Via paadjes parallel aan A59 doorlopen richting Berlicumseweg
41. Tweemaal rechtsaf en bij verkeerslichten oversteken
42. Dan linksaf en vervolgens fietspad naar rechts volgen
43. Wordt asfaltweg; brug over en kanaal over via sluisbruggetje rechts
44. Na oversteken links; daarna rechts over de grasdijk
45. Pad volgen tot kruising; dan rechtsaf met plas aan linkerhand
46. Pad vervolgen; op einde scherp linksaf en brug oversteken
47. Linksaf over Orionpad; fietspad volgen
48. Waar fietspad afbuigt grasdijk volgen; wordt asfaltweg
49. Voor kanaal rechtsaf; zandpad langs kanaal volgen
50. Onder Beusingsedijk door; rechts aanhouden
51. Omhoog naar rotonde; dezelfde als bij punt 3
52. Bovenaan linksaf en via Dungense Brug naar parkeerterrein.
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