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Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 

Rondje 22, Aa - Heinis 14 km 

Start Herberg de Poeling  
Pauze bij Pastoor Barten: 073-7857858, of op zondag bij Lunchroom 

Sunflower telnr 073 644 0768 
 
1. Loop naar Dungense brug en onder N279 door.  

2. Bij de rotonde bij knp 86 linksaf fietspad Orionpad 

3. Na elektriciteitshuisje rechtsaf, langs slagboom fietspad blijven volgen langs Aa 

en plas 

4. Aan het eind RA brug over, meteen linksaf langs de Aa blijven lopen, onder 

snelweg (A2) door 

5. 2 keer langs slagboom, bij brug rechtsaf, trapje af, rechtdoor Vincent van 

Goghlaan 

6. Eerste weg linksaf Vincent van Goghlaan 9-43, rechtsaf plantsoenpad langs 

plas (IJzeren kind) 

7. Pad blijven volgen, weg oversteken, rechtdoor, pad volgen 

8. Einde pad linksaf Boterweg, aan het eind oversteken, rechtsaf Graafseweg 

9. Rotonde linksaf Aartshertogenlaan (afgesloten asfaltweg) 

10. Verkeerslichten rechtsaf oversteken, onder spoor door Bruistensingel 

11. Verkeerslichten oversteken, linksaf opnieuw oversteken bij verkeerslichten 

12. Brug over meteen door zwenkhek rechtsaf langs sloot, pad blijven volgen 

13. Grasveld schuin oversteken, linksaf Buitenpeperspad, einde rechtsaf voetpad 

langs slalomhekken, dijk op bij knp 57 

14. Rechtsaf over de brug langs d’n boerderij 

U komt voorbij volkstuinencomplex ‘Pastoor Barten’, als het hek open is kan er 

gepauzeerd worden op di – wo – do – za van 9:30u – 11:00 

15. Na twee bruggen pad rechtsaf naar beneden, pad volgen tot asfaltweg. 

16. Einde talud op en verkeerswegoversteken, rechtsaf, Reitscheweg  

17. Pauze gelegenheid bij Sunflower als laatste pand van de winkelgalerij aan de 

Reitscheweg na pauze Aziëlaan uitlopen anders: 

18. Linksaf Europalaan  

19. Met bocht mee naar rechts en einde linksaf over autoweg A2 en Máximakanaal 

20. Einde fietspad rechtsaf onder spoorlijn door, Burgemeester Mazairaclaan  

21. Rechtsaf Burg. John von Heydenlaan, doodlopend 

22. Kanaalpark linksaf voor kanaal 

23. Onder twee bruggen door 

24. Na sluis zandpad rechtdoor 

25. Na bos aan linkerhand linksaf talud af 

26. Verder lopen met talud aan linkerhand en water aan rechterhand 

27. Na afsluitbare waterkering bij boerderij linksaf talud op 

28. Bij betonnen trapjes naar beneden en twee knuppelbruggetjes over 

29. Einde linksaf over grasdijk 

30. Einde asfaltweg oversteken en fietspad rechtsaf Beusingsedijk 
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31. Over Máximakanaal en onder N279 door bij verkeerslichten rechtdoor 

32. Na brug: De Poeling 

 


