Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 34, Coudewater II, 12,2 km of 13,2 km
Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen
Pauze Het Wapen van Rosmalen, telnr: 073-5222238 of De Biechten, telnr: 0736419072
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Start Herberg de Poeling, over Dungense brug en verkeerslichten rechtdoor
Bij rotonde rechtdoor, fietspad over Máximakanaal
Bij knp 41 na het water rechtsaf naar knp 24
Bij knp 24 linksaf richting knp 19
Einde rechtsaf en snel linksaf Bleijendaalseweg
Linksaf voetpad, rechtdoor de Hoefsevonder, na 500 meter linksaf halfverhard
Na huis met veel hout en links aanhouden langs de bosrand
Na stenen muurtje bij duiker rechtsaf hoofdpad volgen, rechts aanhouden
Uiteindelijk rechtdoor bos uit langs slagboom, weg (Loofaert) oversteken
Rechtsaf fietspad en daarna linksaf Loofaert 7-9-11
Over brug (Wetering), meteen linksaf langs Wetering, na 700m. 2e pad rechts over
slootje, langs golfbaan
Rechtsaf pad volgen, einde linksaf, meteen rechtsaf (voor huis nr. 2A)
Rechtdoor pad volgen na poortje, pad buigt naar links, links aanhouden, einde bos,
naar geluidswal
Linksaf paadje langs greppel, over greppel naar verkeerslichten.
Na oversteken bij verkeerslichten rechtsaf viaduct A59
Bij pauze in Het Wapen van Rosmalen, hier rechtsaf. Na de pauze terugkeren op dit
punt.
Brug over nieuwe Máximakanaal
Einde rechtsaf onder viaduct A2
Pad linksaf Zuiderboschpad
Rechtsaf bij hoogspanningmast, bij pauze in De Biechten: oversteken, Jan
Heijmanslaan, bij pauze in Het
Wapen van Rosmalen hier
rechtdoor lopen, zoveel
mogelijk langs de geluidswal
tot linksaf bij het water. Ga
naar punt 21
Rotonde linksaf Vincent van
Goghlaan. Pauze cultureel
centrum De Biechten, na
pauze: weg vervolgen en bij de
Aa op dijk linksaf
Onder autoweg A2 door
Einde bij brug rechtsaf langs
water
Na de brug over Aa, rechtsaf
op grasdijk blijven, helemaal
op einde linksaf fietspad op
Bij verkeerslichten rechtdoor
Einde oversteken en fietspad
rechtsaf onder N279 door
Verkeerslichten rechtdoor
Dungense brug over, einde Herberg de Poeling
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