
 

Route 102 Bossche Broek 
 

Wandelsportvereniging 

Start Herberg De Poeling
 

 
1. Rechtsaf na de Herberg, 
2. Einde weg linksaf, Bosscheweg
3. Na 80m rechtsaf fietspad op en dijk blijven volgen
4. Waar fietspad naar links bu
5. Eerste kruising linksaf  
6. Volgende kruising bij knp 11 rechtdoor richting knp 12 
7. Kruising linksaf en daarna 2x rechts aanhouden, 
8. 1ste straat rechtsaf van knp 13 naar knp 14
9. Op kruising Wolfsdreef/De Vogelenzang links aanhouden
10. Kruising bij Pleinse Boys
11. Einde zandpad in bos voor heuveltje linksaf zandpad volgen.
12. Na slagboom bij knp 17 richting knp 81 lopen
13. Einde op asfaltweg rechtsaf en meteen weer linksaf langs bordje “Opengesteld” 

door slalomhek  
14. Via kronkelweg langs vervallen boerderij gaat over in asfalt
15. Einde weg rechtsaf op de grasdijk lopen en onder autoweg door (2x) 
16. Voor brug rechtsaf over slagboom 
17. Na oversteken Dommel vlonder volgen en betonbrug nemen
18. Na de brug linksaf graspad met Dommel aan linkerhand
19. Na vlonder graspaadje en trap omhoog
20. Linksaf na trap, klinkertrottoir, 
21. Rechtdoor gaat over in St Janssingel
22. Na oversteken heet het 
23. Einde linksaf, brug over Dommel
24. Na tegelpad rechtsaf brug over
25. Meteen na 2de brug rechtsaf, trap naar beneden
26. 1ste pad rechtsaf over sortiebrug naar Citadel
27. Door citadel lopen en na 2
28. Rechtdoor Zuid-Willemsvaart

Pauze mogelijkheid in het brugwachtershuisje
29. Daarna bij brug over de vaart en bij verkeerslichten oversteken 

Rossumplein  
30. Links aanhouden en Sint Josephstraat 
31. Einde Hinthamerstraat
32. Gaat over in Parade 

Pauze bij Hart van Brabant, na pauze:
33. Parade schuin oversteken naar t
34. Einde linksaf Oude Dieze
35. Oversteken Zuidwal bij verkeerslichten
36. Na oversteken rechtsaf 
37. 1ste asfaltfietspad, na bank
38. Einde linksaf over houten brug
39. Scherp rechts over tegelplaats en door 2 slalomhekjes
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Wandelsportvereniging Groot Gestel
Bossche Broek 

Route 102 20,8 km. 
Start Herberg De Poeling, 5275 HK Den Dungen

Rechtsaf na de Herberg, Poeldonksedijk 
Bosscheweg 
tspad op en dijk blijven volgen 

naar links buigt bij knp 10 rechtsaf naar knp 11
 

Volgende kruising bij knp 11 rechtdoor richting knp 12 door tunneltje
linksaf en daarna 2x rechts aanhouden, Venstraat

van knp 13 naar knp 14, Wolfsdreef 
De Vogelenzang links aanhouden 

Pleinse Boys, knp 14, rechtdoor halfverharde weg
Einde zandpad in bos voor heuveltje linksaf zandpad volgen.

knp 17 richting knp 81 lopen 
Einde op asfaltweg rechtsaf en meteen weer linksaf langs bordje “Opengesteld” 

Via kronkelweg langs vervallen boerderij gaat over in asfalt
op de grasdijk lopen en onder autoweg door (2x) 
over slagboom en dijk volgen tot trekpontje

Na oversteken Dommel vlonder volgen en betonbrug nemen
Na de brug linksaf graspad met Dommel aan linkerhand 
Na vlonder graspaadje en trap omhoog 

af na trap, klinkertrottoir, Westwal 
St Janssingel 

Na oversteken heet het Buitenhaven 
Einde linksaf, brug over Dommel 
Na tegelpad rechtsaf brug over 

ug rechtsaf, trap naar beneden 
pad rechtsaf over sortiebrug naar Citadel 

Door citadel lopen en na 2de poort linksaf 
Willemsvaart 

Pauze mogelijkheid in het brugwachtershuisje 
Daarna bij brug over de vaart en bij verkeerslichten oversteken 

Sint Josephstraat nemen 
Hinthamerstraat oversteken wordt Torenstraat 

an Brabant, na pauze: 
Parade schuin oversteken naar theater, Triniteitsstraat 

Oude Dieze 
bij verkeerslichten 

Na oversteken rechtsaf asfaltfietspad naar Bossche Broek 
asfaltfietspad, na bank, linksaf, water aan linkerhand houden

Einde linksaf over houten brug 
Scherp rechts over tegelplaats en door 2 slalomhekjes 
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Groot Gestel 

 
5275 HK Den Dungen  

knp 11 

door tunneltje 
nstraat 

rechtdoor halfverharde weg 
Einde zandpad in bos voor heuveltje linksaf zandpad volgen. 

Einde op asfaltweg rechtsaf en meteen weer linksaf langs bordje “Opengesteld” 

Via kronkelweg langs vervallen boerderij gaat over in asfalt  
op de grasdijk lopen en onder autoweg door (2x)  

trekpontje 
Na oversteken Dommel vlonder volgen en betonbrug nemen 

Daarna bij brug over de vaart en bij verkeerslichten oversteken Kardinaal van 

linkerhand houden 
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40. Einde asfaltfietspad linksaf 
41. Einde fiets/voetpad (bij Shell pomp) linksaf 
42. Oversteken bij verkeerslichten na benzinepomp 
43. Pettelaarse wegoversteken, Schubertsingel 
44. Rechtdoor Adriaan Poiterssingel 
45. Op einde linksaf Jacob van Maerlantstraat 
46. Rechtsaf Merwedelaan en over het trottoir over de Lambooybrug 
47. Zuid-Willemsvaart oversteken, trap af en rotonde rechtdoor 
48. Vlak vóór de brug over de Aa rechtsaf graspaadje achter huizen langs 
49. Linksaf over de volgende brug over de Aa 
50. Direkt rechtsaf smal paadje, wordt fietspad langs de Aa, rechtdoor onder 

snelweg A2  
51. RA brug over, meteen LA fietspad 
52. LA om elektriciteitshuisje, rechtdoor Orionpad 
53. Einde LA, Beusingsedijk oversteken bij de rotonde RA 
54. Onder de N279 door en bij verkeerslichten oversteken 
55. Dungense brug over, herberg de Poeling 
 

 

 


