Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 75, Engelermeer 13 km
Startpunt Parkeerplaats Moerputten
Hoek Deutersestraat - Honderdmorgensedijk ’s-Hertogenbosch
Pauze Sint Janshof, telnr: 073-5288109
1. Vanaf parkeerplaats tussen houten slalomhek door richting dijk
2. Trap op, linksaf op spoordijk
3. Na 200 m rechtsaf trapje af
4. Op breed bospad rechtsaf
5. Linksaf op roze fietspad
6. Bij verkeerslichten rechtsaf, oversteken bij 2de oversteekplaats
7. Voor het benzinestation linksaf
8. Voorbij de eerste flat en linksaf achter de flat door lopen
9. Rechtsaf bij de houtwal en na de houtwal links, voetpad
10. Verderop bij uitrenveld rechts, linksaf voor patiobungalows langs, Schout bij
Nachtlaan
11. Voorbij patiobungalows linksaf, voetpad weer op
12. Einde op asfaltfietspad linksaf, over de A59 autoweg
13. Bij zendmast rechtsaf richting Engelermeer
14. 1ste fietspad rechtsaf (richting fietsknooppunt 47) water links houden
15. Door ijzeren poortje
16. Linksaf/rechtsaf voetpad langs het strandhuis
17. Langs de uitkijktoren lopen
18. Rechts naar beneden na de uitkijktoren
19. Linksaf op t-splitsing
20. Rechtsaf smal paadje door het hek
21. Volg dit pad rondom het meer
22. Vóór de poort rechtsaf, smal paadje
23. Door het hekwerk naar de asfaltweg
24. Linksaf op de asfaltweg, Engelenseweg
25. 1ste straat linksaf, De Gemeint
26. Na ong. 300m in de bocht, rechtsaf Biessert Polder graspad
27. Einde op het asfaltfietspad rechtsaf
28. Einde rechtsaf bij knooppunt 36 naar knp 35
29. Bij knooppunt 35 naar knp 33 linksaf
30. Einde bij knooppunt 33 richting knp 32 linksaf, Meliestraat
31. 1ste linksaf Pastoor Van Akenstraat
Pauze bij de Hop, na de pauze deze weg vervolgen
32. Op kruising rechtdoor Grote Kerk oversteken
33. Rechtdoor Borredreef
34. Linksaf over de speeltuin naar de geluidswal
35. Rechtsaf langs de geluidwal blijven lopen
36. Op het einde rechtsaf over het trapveldje
37. 2x linksaf (Vendreef) de autoweg oversteken
38. Linksaf na het viaduct over de A59, breed onverhard bospad
39. Rechtdoor langs slagboom
40. Rechtdoor over venkantbrug
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41. Rechtsaf trap af (bij bank), gele paaltjesroute
42. Linksaf op dijklichaam, gele paaltjesroute blijven volgen Bruggenroute
43. Vlak voor verkeersweg linksaf vlonderpad, daarna rechtsaf op dijk
44. Rechtsaf trap af, blauwe paaltjes route
45. Rechtsaf op einde richting parkeerplaats.
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