Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 51, Fort Isabella 13,5 km
Startpunt Parkeerplaats Boswachterij Haanwijk,
Sint Michielsgestel
1. Met de rug naar het bezoekerscentrum rechtsaf slaan het bos in
2. Langs Opengesteld Haanwijk pad vervolgen
3. Bij boerderij Oude Herlaer bocht naar rechts volgen
4. Na de poort de asfaltweg oversteken, onverhard
5. Rechts aanhouden na groene slagboom
6. 1ste bospad linksaf beetje naar beneden
7. Pad door de bosrand volgen, zijpaden negeren
8. Op kruising linksaf en na 10m weer rechtsaf
9. Wordt weilandpad aan de bosrand
10. Maakt flinke bocht naar rechts op de hoogte van snelweg A2
11. Na de boerderij bij knp 15 linksaf wordt beukenlaan
12. Op einde linksaf de asfaltweg op
13. In de bocht naar links, rechtdoor graspad en talud op
14. Fietspad linksaf over viaduct
15. Meteen na het viaduct graspad links naar beneden, daar links fietspad op
16. Einde linksaf Sterrenbosweg
17. Na 50 meter rechtsaf bij knp 82 graspad, later door de houtwal
18. Linksaf op einde, breder pad
19. Maakt bocht naar rechts
20. Linksaf op klinkerpad
21. Einde bij gebouwtje trap af en oversteken met trekpontje Moerasdraak
22. Aan de overkant de trap omhoog nemen en boven linksaf op voetpad
23. 1ste oversteek gebruiken en rechtdoor de Willem van Oranjelaan nemen
24. Trottoir volgen, ergens oversteken en aan de overkant verder op trottoir
25. Op einde van de straat rechtsaf de trap nemen over spoorlijn en Gementweg
26. Klinkerweg volgen langs slagboom Fort Isabella
27. Einde links door de poort van voormalig kazerneterrein
Pauze bij Het Stroopsoldaatje, 1ste zondag van de maand open:06-48340430
Na de pauze terug door deze poort en stukje van de klinkerweg
28. Linksaf witte paaltjes route door het bos volgen
29. Hoofdpad volgen, daarna op t-splitsing rechtsaf, op de zandrug blijven
30. Na groene slagboom rechtsaf op asfaltweg
31. Linksaf op kruising Kampdijklaan
Eventueel pauze bij Heidelust: 073 8449000
32. Op einde linksaf Loonsebaan, spoorlijn oversteken
33. Op einde linksaf en meteen weer rechtsaf oversteken De Heun
34. Linksaf over de parkeerplaats
35. Rechtsaf langs de blauwe slagboom, halfverhard pad
36. Op einde linksaf door tunneltje
37. Rechtsaf na de brug over de Dommel, graspad op de dijk
38. Na het gemaal 1ste weg linksaf Sterrenbos 2-3
39. Op kruising rechtdoor Opengesteld Sterrenbosch
40. Linksaf op einde, asfaltweg
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41. Linksaf op t-splitsing, Dooibroek
42. Rechtsaf Oud Herlaer door poort
43. Pad volgen met bocht naar links door poort
44. Einde parkeerplaats bij bezoekerscentrum Brabants Landschap
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