
Rondje 2, Kloosterstraat 
 

Wandelsportvereniging Groot Gestel

Pauze Aspergeboerderij Ter Stege telnr: 073

 
1. Loop vanaf het parkeerterrein naar de 
2. Fietspad linksaf, kanaal aan
3. Linksaf bij MiniTopica (
4. Rechtsaf net na de betonschutting
5. Door de ijzeren poort naar het speelveldje
6. Aan de overkant over het bruggetje
7. Linksaf Henriette R.Holstlaan
8. Ga aan het eind van de straat 
9. Linksaf (ri Provinciehuis) Guido
10.Vóór het provinciehuis rechtsaf (Brabantlaan) naar verk
11.Bij verkeerslichten oversteken en linksaf (Seneculaan) achter langs benzinepomp
12.Via tegel-/asfaltpad de autosnelweg A2 oversteken
13.Meteen aan de overkant talud af via graspad en links aanhouden
14.Vrij snel weer rechtsaf beukenlaan in
15.Meteen na de boerderij rechtsaf breed weggetje met lindebomen in
16.Pad maakt bocht naar links aan weilandrand
17.1e mogelijkheid linksaf het bos is
18.Rechts aanhouden (volg knooppuntenpijltje) en op einde bospad linksaf
19.Bij knp 16 links aanhouden langs slagboom
20.Kruising bij Pleinse Boys en knp 14 rechtdoor naar knp 13
21.Op driesprong Wolfsdreef/De Vogelenzang rechts aanhouden.
22.1e straat rechtsaf Venstraat voor
23.Pauze bij aspergeboerderij Ter Stege
24.Na huisnummer 1a graspad rechts van de weg op de verhoging/dijk volgen
25.Bij huisnummer 45 scherp links terug asfaltweg en dan rechts aanhouden 

(Pettelaarseweg) 
26.Op kruising (bij theater La Damoiselle) rechtsaf door tunne
27.Op kruising rechtdoor 
28.Volgende kruising rechtsaf (Horziksestraat) en na 200m linksaf (Keer)dijk op
29.Keerdijk blijven volgen tot kapelletje Boschweg
30.Daar links af en 1e weg 

Poeldonksedijk) 
31.Linksaf Meersestraat 
32.Bij einde asfalt linksaf langs 

parkeerplaats gaan en om het meer 
heen lopen (water steeds rechts 
houden) 

33.Op ca ¾ van het meertje (na klein 
strandje), door het kabouterbos

34.Einde linksaf met rechts sloo
35.Bruggetje oversteken en rechtsaf 

over het graspad 
36.Einde (of eerder) linksaf talud op
37.Einde Dungense Brug en 

parkeerplaats 

  29 januari 2021

Wandelsportvereniging Groot Gestel
 

Rondje 2, Kloosterstraat 13,5 km
 

Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen
Pauze Aspergeboerderij Ter Stege telnr: 073

Loop vanaf het parkeerterrein naar de Zuid-Willemsvaart 
Fietspad linksaf, kanaal aan rechterhand 
Linksaf bij MiniTopica (voormalige vuilstort) 
Rechtsaf net na de betonschutting 
Door de ijzeren poort naar het speelveldje 
Aan de overkant over het bruggetje 

Henriette R.Holstlaan 
Ga aan het eind van de straat rechtsaf (Rodenbachstraat) 
Linksaf (ri Provinciehuis) Guido Gazellelaan 
Vóór het provinciehuis rechtsaf (Brabantlaan) naar verkeerslichten
Bij verkeerslichten oversteken en linksaf (Seneculaan) achter langs benzinepomp

/asfaltpad de autosnelweg A2 oversteken 
Meteen aan de overkant talud af via graspad en links aanhouden
Vrij snel weer rechtsaf beukenlaan in 
Meteen na de boerderij rechtsaf breed weggetje met lindebomen in
Pad maakt bocht naar links aan weilandrand 
1e mogelijkheid linksaf het bos is 
Rechts aanhouden (volg knooppuntenpijltje) en op einde bospad linksaf

16 links aanhouden langs slagboom 
Kruising bij Pleinse Boys en knp 14 rechtdoor naar knp 13 
Op driesprong Wolfsdreef/De Vogelenzang rechts aanhouden.
1e straat rechtsaf Venstraat voor 

e bij aspergeboerderij Ter Stege. Na de pauze de Venstraat weer teruglopen
Na huisnummer 1a graspad rechts van de weg op de verhoging/dijk volgen
Bij huisnummer 45 scherp links terug asfaltweg en dan rechts aanhouden 

Op kruising (bij theater La Damoiselle) rechtsaf door tunneltje onder Bosschebaan
 

Volgende kruising rechtsaf (Horziksestraat) en na 200m linksaf (Keer)dijk op
Keerdijk blijven volgen tot kapelletje Boschweg 

weg rechtsaf 
  

  
de asfalt linksaf langs 

plaats gaan en om het meer 
heen lopen (water steeds rechts 

  
Op ca ¾ van het meertje (na klein 

door het kabouterbos 
Einde linksaf met rechts sloot  
Bruggetje oversteken en rechtsaf 

  
Einde (of eerder) linksaf talud op  
Einde Dungense Brug en 

  

29 januari 2021 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 

Rondje 2, Kloosterstraat 13,5 km 

Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen 
Pauze Aspergeboerderij Ter Stege telnr: 073-5512184 

eerslichten 
Bij verkeerslichten oversteken en linksaf (Seneculaan) achter langs benzinepomp 

Meteen aan de overkant talud af via graspad en links aanhouden 

Meteen na de boerderij rechtsaf breed weggetje met lindebomen in 

Rechts aanhouden (volg knooppuntenpijltje) en op einde bospad linksaf 

Op driesprong Wolfsdreef/De Vogelenzang rechts aanhouden. 

Venstraat weer teruglopen 
Na huisnummer 1a graspad rechts van de weg op de verhoging/dijk volgen 
Bij huisnummer 45 scherp links terug asfaltweg en dan rechts aanhouden 

ltje onder Bosschebaan 

Volgende kruising rechtsaf (Horziksestraat) en na 200m linksaf (Keer)dijk op 


