
 

Rondje 16 Haanwijk  29 maart 2022 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 

Rondje 16, Haanwijk, 12,3 km 
Start infocentrum Haanwijk, Brabants Landschap, 

5271 VG Sint Michielsgestel. 
Pauze centrum Sint Michielsgestel, 

Brasserie Thuys 073-8881675 of Toren 4: 073-5514979 
1. Loop vanaf parkeerplaats rechts zandpad in, van knp 19 richting  knp 17. 
2.   Ga meteen 1ste pad links in bij blauwe paaltjes en tussen hekje door. 
3.   Einde bospad oversteken en pad vervolgen. 
4.   Door klaphekje, bij de Dommel grasdijk/pad naar links. 
5.   De brug rechtsaf oversteken en na de brug rechts aanhouden. 
6.   Voorrangsweg oversteken en pad naar rechts langs parkeerplaatsen 
7.   Bij de Essche Stroom linksaf dijk volgen. 
8.   Bij infobord rechtsaf naar beneden weilandpad volgen over 2 hangbruggetjes.  
      (Rechtdoor dijk blijven volgen kan ook) 
9.   Einde pad rechtsaf over grasdijk, pad rechts aanhouden. 
10. Op de asfaltweg rechtsaf. 
11. Bij kruising rechtsaf Barrierweg. 
12. 1ste weg linksaf Volmeer, weg maakt bocht naar links. 
13. Bij kruising rechtsaf bij slagboom, Heidijk volgen. 
14. Einde pad na slagboom linksaf en meteen rechts bospad in. 
15. Einde pad links om water heen. 
16. Bij kruising rechtdoor. 
17. Bij volgende kruising van paden linksaf. 
18. Bij 3 sprong linksaf. 
19. Bij Eikenlaan oversteken en meteen rechtsaf Esscheweg oversteken,  

ga van knp 57 naar knp 58. 
20  Van knp 58 knooppuntenroute blijven volgen richting knp 26. 
21. Pad gaat langs de Dommel, bij de sluis niet oversteken, maar rechtdoor paadje 

blijven volgen. 
22. Bij klinkerweg bij de sportvelden rechtsaf. 
23. Na bruggetje rechtsaf. 
24. Einde oversteken en rechtsaf over de Dommelbrug. 
25. Rechtdoor blijven lopen tot centrum. 
 PAUZE. 
26. Na pauze teruglopen naar brug. 
27. Vóór de brug fietspad rechtsaf, einde graspad langs Dommel blijven volgen tot 

Ceintuurweg. 
28. Op Ceintuurweg linksaf . 
29. Bij Nieuwstraat linksaf. 
30. Na slager linksaf Park Ruwenberg in, rechtdoor lopen. 
31. Bij stoeltjes rechterpad volgen, bruggetje over. 
32. Op fietspad linksaf tot Piet van der Leebrug. 
33. Brug over en meteen rechtsaf grasdijk volgen langs de Dommel van knp 1  

naar knp 6. 
34. Na graspad rechtsaf van knp 6 naar knp 5. 
35. Rechtsaf brug over de Dommel over en oprijlaan volgen naar 
      Haanwijk, knp 9. 
36. Bij knp 9 linksaf weg volgen naar parkeerplaats. 
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