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Wandelsportvereniging Groot Gestel  
 

Route Nieuwkuijk, 24a = 22 km , 24b = 31 km  
 
Start: Vertrek vanaf ’t Wapen van Cromvoirt, St.Lambertusstraat 72 te 
Cromvoirt  

 
Route 2A gaat door de Gement verder over oude spoordijk en de Moerputtenbrug, over dijk bij 
Nieuwkuijk en terug via het Drongelens kanaal. Route 24B gaat vanaf de Emmamolen verder 
over de dijk naar Drunen en ook weer via het Drongelens kanaal terug. De meeste paden zijn 
onverhard.  
 

1. Met je rug naar ’t wapen van Cromvoirt, St. Lambertusstraat oversteken, 
rechtdoor Kerkweg 

2. Na bocht naar rechts op einde LA Deutersestraat, 
3. RA aan overkant van Drongelens kanaal, bospaadje  
4. Na ongeveer 750 meter bij duiker langs slootje 
5. Rechtdoor Hamweg, einde RA zandweg, einde RA gaat over in asfalt 
6. LA Gementweg, Honderdmorgensdijk oversteken, Gementweg vervolgen 
7. Einde Gementweg LA fietspad, in de bocht draaihek door pad (oude spoordijk) 

volgen 
8. Einde pad naar beneden volgen, rode paaltjesroute 
9. RA weg oversteken richting parkeerplaats 
10. Halve Zolenpad volgen 
11. LA op spoordijk, RD spoorbrug over  
12. RD spoordijk vervolgen over Venkant brug 
13. Na deze brug LA asfaltweg (Heidijk), RD Vendreef oversteken 
14. RD Lavendelweg oversteken, na 300 m. LA smal pad naar beneden, pad blijven 

volgen,   
15. Vliedbergweg oversteken, fietspad vervolgen over dijk 
16. Vlak vóór de bocht naar links voetpad volgen 
17. Steeds parallel aan het fietspad lopen 
18. Bij de Emmamolen  

Pauze, daarna voor route 24b rechtsaf en voor route 24a rechtdoor 
Splitsing 24a en 24b, Route a lees verder bij punt 32 
Vervolg route 24b 

19. Fietspad op dijk vervolgen, einde Meerdijk oversteken 
20. Rechtdoor smal paadje op dijk volgen, naar beneden en RA breder zandpad blijven 

volgen 
21. Einde LA Kooiweg, einde rechtdoor zandpad (links van fietspad) blijven volgen, 

rechtdoor 
22. Waar zandpad verandert in asfaltweg, rechts dijk op naar bankje, LA fietspad op 

dijk volgen 
23. Einde fietspad Duinweg oversteken, LA, RA Sportlaan, RA fietspad 
24. Rechtdoor fietspad op dijk blijven volgen, weg oversteken 
25. Rechtdoor smal paadje links van fietspad/dijk blijven volgen, einde LA pad over 

dijk, weg oversteken 
26. Rechtdoor pad vervolgen, einde scherp LA pad langs Drongelens kanaal volgen, 

weg oversteken 
27. Pad vervolgen (totaal ± 3 km), weg oversteken, LA fietspad, eerste weg RA naar 

parkeerplaats 
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28. Schuin LA richting bielzen slalomhek, er doorheen, pad volgen, links aanhouden 
(om plas) 

29. Over parkeerplaatsje rechtdoor, paadje door bosje vervolgen, blijf paadje volgen 
30. Einde LA zandpad met aan weerszijden eiken (net voor asfaltpad), bij kruising 

rechtdoor 
31. Zandpad met eiken vervolgen, einde RA asfaltweg 

Verder met punt 32 
Vervolg route 24B 

32. Fietspad langs Nieuwkuijkseweg, einde RA de Zeeg, LA Limietpad (fietspad)  
33. Einde Honderdbunderweg oversteken, rechtdoor Margriet 
34. Brug over, direkt LA zandpad langs kanaal blijven volgen 

Samenkomst met route 24B 
35. Nieuwkuijkseweg oversteken en zandpad langs kanaal blijven volgen 
36. Over afwateringssluis, bij knp paaltje 22 naar knp 23 en daarna knp 24  
37. Einde LA St.Lambertusstraat, einde bij nr. 72 ’t Wapen van Cromvoirt 

 


