Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rosmalen Nuland
Route 8A 18,5 km, 8B 24,2 km.
Start Herberg de Poeling, 5275 HK Den Dungen
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Steek Dungense brug en bij verkeerslichten rechtdoor daarna onder N279
Rotonde driekwart rond
Fietspad Orionpad
In scherpe rechtse bocht weg links blijven volgen.
Op kruising weg rechtsaf volgen (langs Wurth).
Eerste weg rechtsaf fietspad volgen.
Brug oversteken en rechtdoor gravel fietspad
Bij volgende brug rechtdoor, water aan rechterhand
Einde kanaal via sluisdeur oversteken
Na bruggetje rechtsaf en voor water linksaf
Water aan rechterhand houden later verkeersweg oversteken VOORZICHTIG
2de zandpad linksaf (bij bankje) en gravelpad volgen.
Op kruising schuin rechtsaf (Mila de Kampstraat volgen)
Voor route B lees verder bij punt 28
Voor route A:
18. Bij dierenparkje rechtdoor Lijsterbeslaan
19. Einde schuin rechts gravel fietspad
20. Fietspad helemaal volgen tot scherpe bocht naar links bij rood paaltje daar rechtdoor
21. Bospad achter sportvelden volgen
22. Einde linksaf langs Kleine Wetering (voor pauze; hier schuin terug naar rechts om bij
de kantine van de voetbalvereniging te komen, daarna weer hier terug)
23. Bij houten brug rechtsaf fietspad vervolgen
24. Op asfaltweg rechtsaf, bocht naar rechts en bocht naar links
25. Gaat over in Veedijk voor de brug linksaf Weteringstraat half verhard
27. Einde bij knp 68 rechtsaf naar knp 9 brug over Groote Wetering rechtdoor
Lees verder vanaf punt 69 van Route 8B
Vervolg route 8B 24 km
28. Kruising bij dierentuintje linksaf Bernadette straat
29. Oversteken bij rotonde rechtdoor fietspad
30. Oversteken bij kunstwerk
31. Hoofdpad volgen door het bos tussen het fietspad en de zandverstuiving
32. Links aanhouden bij y-splitsing
33. Zoveel mogelijk rechtdoor met de zandvlakte aan de linkerhand, zijpaden negeren,
later over de zandrug
34. Rechtdoor na bankje en prullenbak, knooppuntroute
35. Knooppuntroute rechtsdoor blijven volgen, zijpaden negeren
36. Op kruising bospaden rechtdoor, wordt half en half asfalt
37. Daarna 1ste brede bospad linksaf
38. 1ste pad schuin rechtsaf omhoog over de zandrug
39. Na de heuvelrug rechtsaf op viersprong en meteen linksaf
40. Op t-splitsing linksaf
41. Na 100m op t-splitsing rechtsaf
42. Na 150m op kruising rechtsaf
43. Pad langs grasland volgen tot fietspad
44. Eerste weg rechtsaf (Oude Baan-Oost) fietspad
45. Bij rotonde3 kwart rond
46. Linksaf door hoofd entrée van Cello terrain
47. Vlak voor het einde rechtsaf over de heuvelrug
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Eerste pad linksaf naar beneden tot vlak bij de spoorlijn
Rechts af rode paaltjes route volgen
Rechtaf door het klaphekje
Rechts en meteen weer linksaf
Volg de route met de rode punt van Brabant Water
Einde op asfaltweg rechtaf
Einde linksaf of fietspad
1ste straat rechtsaf Bergstraat
1ste bospad linksaf zandpad
Op einde rechtsaf verharde weg, Duyn en Daelseweg
Eerste weg linksaf ( Heiweg)
1ste weg onverhard, na
dierenparkje en speeltuin,
rechtsaf, van knp 12 naar knp
15
Einde op parallelweg linksaf
Pauze bij Hotel Nuland
Na de pauze over
parkeerplaats bij rotonde
oversteken
Weg onder viaduct door en
direct na het slootje scherp
rechts
Slootje aan rechterhand en na
bocht bredere sloot aan
linkerhand
Linksaf over bruggetje,
Kerkdékske
Dit pad helemaal volgen, dus
asfaltweg schuin naar rechts
oversteken
Einde op asfaltweg rechtdoor
Op einde voor de sloot rechtsaf
Einde Coppensedijk oversteken en fietspad rechtdoor
Einde fietspad bij knp 68 linksaf,de brug oversteken en bij knp 9 pad rechtdoor
Samenkomst met Route 8A
Einde pad bij asfaltweg scherp rechtsaf grindpad
Einde grindpad rechtdoor asfaltweg
Derde verharde weg linksaf "De Hoefsevonder".
Eerste half verharde weg rechts af (naar huis met veel openhaard hout).
Einde weg door hekje meteen pad linksaf
Na duiker met muurtje meteen linksaf breder bospad
Einde pad op T-splitsing linksaf pad links is een weiland
Eerste bruggetje links oversteken (in scherpe bocht) en meteen linksaf.
Voorbij huis aan linker hand op kruising links weg vervolgen
Einde pad voorrangweg overstekken
Vlak voor het einde scherp links af
Op einde rechts door de greppel en links opasfaltweg
Na het huis over de kade
Betontrap naar beneden en 2 houten bruggetjes
Linksaf op de grasdijk met rechts de Aa
Op einde op de Beusingsedijk rechtsaf
Over Máximakanaal en onder snelweg door
Steek de Dungense Brug weer over en einde Herberg De Poeling
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