Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 31, Heinis - Aa 14,1 km
Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen
Pauze zie op het kaartje; Sportiom, Groenrijk, Pastor Barten; Bloem, Boerderij
1. Start Herberg de Poeling, Dungense brug bij verkeerslichten oversteken
2. Fietspad volgen over nieuwe brug tot knp 41
3. Linksaf, dus oversteken en grasdijk langs rivier de Aa volgen, water aan
linkerhand houden
4. Einde op grasdijk Máximakanaal rechtsaf
5. Vóór transformatorhuisje pad links naar beneden, watertje aan linkerhand
6. Op Y-splitsing links aanhouden
7. Sifon in riviertje De Wetering passeren
8. Op einde linksaf, fietspad naar sluis
9. Rechtsaf op einde en meteen weer linksaf over de noordelijkste sluisdeur
Máximakanaal oversteken
10. Na oversteek rechtsaf Mariannepad
11. Bij oude (doodlopende) weg linksaf, Graafsebaan
12. Weg oversteken en onder snelweg A2 door
13. Rechtsaf voor hekwerk over grasstrook langs geluidswal
14. Rechtsaf fietspad na oversteken grasveldje
15. Rechtsaf door spoortunneltje
16. Rechtsaf trottoir langs hek
17. 1ste Linksaf Europalaan helemaal uitlopen, T-splitsing rechtsaf
18. Linksaf ongeveer tegenover lantaarnpaal 18 oversteken
19. Rechtdoor graspad naar beneden
20. Rechtsaf paadje langs prikkeldraad
21. Door slalomhek, graspaadje volgen
22. Rechtdoor nog smaller graspad langs prikkeldraad
23. Rechts aanhouden zandpad omhoog door houtwal
24. Linksaf asfalt fietspad
Pauze gelegenheid Volkstuinencomplex Pastoor Barten, op zondag na 14:00
25. Na de brug, 1ste asfaltpad linksaf
26. Langs slalomhekken, na 50mtr linksaf voor garageboxen
27. Rechtsaf pad achter garages/huizen en voor water volgen
28. Pad blijven volgen tot draaihek, linksaf brug over
29. Rechtsaf bij verkeerslichten 2 x oversteken
30. Rechtdoor langs station ’s-Hertogenbosch-Oost, onder spoor door
31. Bij verkeerslichten oversteken en daarna opnieuw linksaf oversteken
Voor pauze bij BLOEM niet linksaf bij deze verkeerslichten maar doorlopen en
rechtsaf het park in. Adres: Prins Hendriklaan 1, telnr: 06 27541251
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32. Linksaf fietspad volgen dan rechts aanhouden voor brede autoloze asfaltweg
(Aartshertogenlaan)
33. Uitlopen tot rotonde daar rechtsaf met gebouw Brabant Wonen aan de
rechterhand
34. Bij nr. 292 Graafsebaan oversteken rechtdoor Boterweg, einde rechts langs
dierenpark
35. Rechtdoor, weg oversteken, rechtdoor smal paadje langs plas, IJzeren kind
36. Asfaltpad blijven volgen en na brug rechtsaf Vincent van Goghlaan
37. Rechtdoor fietspad en op dijk linksaf fietspad langs water (Aa)
38. Snelweg (A2) onderdoor, rechtsaf brug over, linksaf langs plas
39. Fietspad volgen tot voetgangersbrug, daar linksaf over het water
40. Achter het gebouwtje rechts aanhouden langs picknickbank
41. Talud aflopen over knuppelbruggetje
42. Einde op asfaltfietspad rechtsaf, wordt onverhard
43. Pad helemaal aflopen onder de brug door
44. Einde linksaf over brug, einde van deze route
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