Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 71 Drongelens kanaal, 13 km
Startpunt: Restaurant 't Wapen van Cromvoirt
St. Lambertusstraat 72, 5266 AG Cromvoirt
Pauze Het Heuveltje: telnr: 073 563823
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Start met de rug naar 't Wapen van Cromvoirt, rechtsaf wordt St.
Lambertusstraat
Na huisnummer 1 linksaf, eigen weg, rechtsaf op einde, asfaltweg
Linksaf Den Hoek, rechtsaf onverharde weg, rechtdoor op kruising onverharde
weg
Linksaf op einde voor hek, langs slagboom, rechtdoor smal pad langs hek
Rechtdoor smal paadje, dijk op en rechtsaf, rechtdoor bij Lunettenbrug
Linksaf pad naar beneden, rechtsaf graspad langs kanaal
Rechtdoor onder (Kampdijk) brug door
Smal paadje ná 2de witte paaltje rechtsaf
Rechtsaf dijk op, rechtsaf dijk blijven volgen, links aanhouden op dijk blijven
Rechtsaf op einde, asfaltweg, langs donkergroene slagboom
Linksaf Kampdijklaan, rechtdoor Postweg oversteken
Rechtsaf Willem de Zwijgerlaan, linksaf bospad, direct rechtsaf, rechtsaf
bosje uit
Linksaf klinkerweg, rechtsaf Frederik Hendriklaan, linksaf op einde
(Loyolalaan)
Rechtsaf fietspad (langs Loonse baan), rechtdoor op rotonde
Meteen na rotonde schuin rechtsaf bospad
Ter hoogte van een gebouw linksaf over houten bruggetje
Pauze in het Heuveltje, na de pauze hier terugkeren
Na bruggetje rechtdoor en verderop linksaf
Op einde linksaf op breed zandpad
Na 40m scherp rechtsaf, bospad
Pad bij blauw paaltje linksaf, water steeds aan linkerhand houden
Waar rechts een rij paalkopjes verschijnt als afscheiding met fietspad rechtsaf
tussen paalkopjes door fietspad oversteken is wandelknooppuntroute
Op viersprong rechtsaf, rood-wit gemarkeerde route gaat over in asfalt fietspad
Op einde rechtdoor weg (Boslaan) oversteken, rechtsaf fietspad langs IJzeren
man
Voor brug linksaf bospad, rechtsaf over bruggetje, linksaf smal pad langs water
Bospad vervolgen, rechtsaf op einde, tegelpad, rechtdoor smal bospad
Rechtsaf op einde, halfverharde weg, eerste zandweg linksaf is knp 28 naar knp
26 (Scheepenstraat)
Op einde rechtsaf met direct linksaf (voor bord Cromvoirt)
Na voetbalveldje rechtsaf, van knp 26 naar knp 27
Op einde linksaf, einde: wapen van Cromvoirt
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