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Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 

Rondje 96, Landgoed Bleijendijk 12,8 km 
Deze route gaat gedeeltelijk over privéterrein. Lopen alleen toegestaan 
na melding en betalen van 1 euro per wandelaar tbv het onderhoud van 

het terrein. Melden aan info@bleijendijk.nl, of telnr: 073 656 9082 
Start:  Petrus Dondersplein, PC 5271 AA 

                    Pauze De Stenen Hut, telnr: (073) 658 59 12, op zondagmorgen gesloten. 
Zondagmorgen, pauze Sporthal Theereheide, telnr: 06-53421599 

 
1. Staande met gezicht naar de toren rechtdoor naar de Dommel 
2. Voor het water rechtsaf en daarna linksaf over de Dommel 
3. Rechtdoor langs gemeentehuis daarna de eenrichtingsweg nemen 
4. Rechtdoor na oversteken verkeersweg, tegelpad 
5. Rechtdoor Directeur van Beekstraat 
6. Rechtsaf op einde Campanulastraat, Ericastraat, Hazenakkers 
7. Rechtdoor na doodlopend, smalle asfaltweg 
8. Rechtsaf op einde langs ‘bebouwde kom’ bord 
9. Op einde rechtdoor langs Ackermans 
10. Rechtdoor fietspad richting fietsknooppunt 36 
11. Linksaf bij wandelknooppunt 20 richting Essche stroom 
12. Linksaf voor Essche stroom over slagboom, grasdijk 
13. Vóór  informatiebord weilandpad rechtsaf talud af, water aan rechterhand 
14. 3x over draad 
15. Na de eerste hangbrug rechtsaf door het gras richting omheining 
16. Over de draad via het bermplankje links van het hek het landgoed in 
17. Linksaf op onduidelijk pad 
18. Rechts na prikkeldraad (deze en de volgende prikkeldraden kunnen aan een 

handvat worden opengemaakt, vergeet niet te sluiten na de doorgang) 
19. Rechts aanhouden na gerenoveerd bakhuisje 
20. Tweede bospad rechtsaf, beukenlaan 
21. Rechtsaf knuppelbruggetje 
22. Linksaf bij boomstambankje 
23. Links aanhouden bij ruif 
24. Rechtsaf na knuppelbruggetje 
25. Linksaf op viersprong 
26. Linksaf op viersprong langs tuinderij 
27. Rechtsaf op parallelweg 
28. Linksaf bij verkeerslichten, over snelweg 
29. Linksaf weg na de oprit, Boxtelseweg 
30. Rechtsaf Zorgpark Voorburg 
31. Om parkeerplaats heenlopen wordt Carillonlaan 
32. Rechtdoor op kruising blijft Carillonlaan 
33. Linksaf op einde Watertorenstraat 

Pauzegelegenheid bij De Stenen Hut, vlak bij de watertoren niet geopend op 
zondag. Na de pauze de Watertorenstraat vervolgen 

34. Rechtdoor asfaltpad 
35. Rechtsaf Boxtelseweg 
36. Rechtsaf na Essche stroom, Tolpad, tunneltje onder snelweg 
37. Linksaf op einde, halfverhard 
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38. Rechtsaf 1ste pad, Kievitslaantje (na bocht naar links) 
39. 1ste laantje rechtsaf langs slagboom 
40. Linksaf op kruising paden en meteen daarna rechtsaf bospad 

Behalve als pauze op de Sporthal Theereheide, dan hier rechtdoor. 
41. Linksaf op t-splitsing, rond vennetje lopen tot dwarsbalk 
42. Bospad volgen, wordt onduidelijk pad, en linksaf op breder bospad 
43. Komt uit op tegelfietspad langs Esscheweg dit volgen richting St-Michielsgestel 
44. Rechtdoor tegelpad over de Dommel 
45. Bij toren en Petrus Dondersplein einde van deze route 

 

 

 


