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Wandelsportvereniging  Groot Gestel 
Rondom Berlicum - Middelrode 

Route 64; 22,8 km 

Route 64 gaat naar het ten noorden ven Berlicum gelegen natuur en 
recreatiegebied Engelenstede. Via het Natuurtheater in Heeswijk en langs het 

kasteel van Heeswijk gaat de route terug naar de Poeling.  
Startpunt De Poeling, Den Dungen 

1. Vanaf parkeerplaats naar brug over 

Zuid-Willemsvaart 

2. Rechtdoor bij verkeerslichten onder 

N279 door 

3. Na Máxima-kanaal rechtsaf fietspad 

4. Doorlopen en linksaf bij fiets-

voetgangersbrug over nieuwe Aa-

meander 

5. Volgende brug oversteken 

6. Meteen rechts aanhouden na de brug 

en asfaltweg nemen 

7. Rechtsaf na brug over Aa, van knp 41 

naar knp 24 

8. Rechtsaf op einde, fietspad van knp 

24 naar knp 25 

9. Linksaf op einde, Beekveld, van knp 

25 naar knp 3 

10. Linksaf op einde, Hoogstraat 

11. Rechtsaf na 50 meter, Veedijk 

12. Rechtsaf bij Wambergse beek, dit is 

bij knp 3, naar knp2, rechts van beek 

lopen 

13. Linksaf bij asfaltweg van knp 2 naar 

knp 4 

14. Rechtsaf op einde, Werstkant 

15. Linksaf 1ste halfverharde pad bij knp 

4, dit is na huisnummer 23 

16. Rechtsaf bij slagboom, voor bordje 

Fietspad, langs slagboom lopen door 

berk en eikenlaan 

17. Linksaf op kruising, graspad 

18. Rechtsaf na slagboom, gravelpad 

19. Linksaf bospad voor hekwerk 

20. Asfaltweg oversteken  

21. Linksaf op schelpen fietspad 

22. 1ste smalle bospad rechtsaf, dit is na 

bordje ‘pimpernel’ 

23. Linksaf op einde, breder bospad 

24. Rechtsaf op einde, asfaltweg 

25. Rechtsaf waar asfaltweg bocht naar 

links maakt, breed zandpad 

26. 2de pad rechtsaf, 

knooppuntennetwerk 

27. Driekwart ronde om het huis heen 

lopen, dan rechts aan-houden, 

bospad langs bosrand. 

Knooppuntroute verlaten. 

28. Linksaf op einde, schelpenpad 

29. Rechtsaf over houten brug 

30. Rood-blauwe paaltjes route volgen 

31. Einde op asfaltweg rechtsaf 

32. Linksaf na 30 meter het pad nemen 

aan linkse zijde van de sloot 

33. Asfaltweg linksaf en meteen daarna 

rechtsaf kronkelend bospad. 

34. Volg de bosrand, beurtelings bospad 

en het bruine mountainbikepad. 

35. Linksaf op einde bij fietsknooppunt 

59, richting fietsknooppunt 58 

36. Rechtsaf vóór betonnen scherm en 

om de rijwielstalling heen lopen langs 

transformatorhuisjes 

37. Na kraal links, rechtdoor bospad  

rood/geel route paaltjes route 

38. Bij volgende rood/geel routepaaltje 

rechtsaf 

39. Waar rood/gele paaltjesroute rechtsaf 

gaat de kleine witte pijltjesroute 

rechtdoor  volgen 

40. Op viersprong met links een wit 

ruiterpad paaltje gaan witte pijltje 

naar rechts. Wij gaan hier rechtdoor. 

41. Pad volgen met bocht naar links 

42. Einde rechtsaf voor pauze Theetuin 

Het Aardrijk, van 1 april tot 1 oktober 

of na opbellen naar 073-5519078 

43. Route vervolgen bij knooppunt 8 

richting knp 7 (knp 8 is op de hoek 

van het gravelpad en de asfaltweg) 

44. Asfaltweg oversteken 

Heikantsehoeve 
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45. Linksaf op einde Heikantsehoeve 

76-78 

46. Rechtsaf na 100 meter over de linkse 

grasdijk van een kleine sloot 

47. Rechtsaf op einde opnieuw langs sloot 

48. Linksaf bij duiker en op linkeroever 

van volgende sloot lopen 

49. Rechtsaf op einde door smalle 

bosstrook 

50. Gaat over in fietspad waar fietspad 

afbuigt naar rechts, rechtdoor bospad 

51. Asfaltweg oversteken, halfverhard 

52. Voor hekwerk rechtsaf pad langs hek 

53. Linksaf op einde halfverhard, langs 

voorzijde natuurtheater De Kersouwe 

54. Rechtdoor op T-splitsing bij knp 92 

naar knp 24, graspad 

55. Einde voorrangsweg oversteken en 

rechtdoor Almoezenier Francis L. 

Sampson laan 

56. Linksaf voor hoofdpoort kasteel 

Heeswijk 

57. Rechtsaf smal kronkelpad na brug 

58. Rechtdoor pad vervolgen gaat over in 

eikenlaan 

59. Achter brug rechtsaf grasdijk rivier Aa 

60. Deels door weiland en later 

parallelweg 

61. Rechtdoor nieuwe opgang naar de 

brug 

62. Linksaf asfaltweg bij knp 23 naar knp 

59 Zuid-Willemsvaart 

63. Linksaf 1ste weg Woud 

64. Rechtsaf 1ste weg Preutelsteeg 

65. Einde rechtsaf Spurkstraat 

66. 1ste straat linksaf Hoek 

67. 1ste straat linksaf Beemdweg van 

knp 53 naar knp 68 

68. Bij knp 68 smal pad parallel aan 

asfaltweg volgen naar knp 22 

69. Bij knp 22 rechtsaf grind fietspad 

naar knp 63 

70. Bij knp 63 rechtdoor naar knp 62 

71. Bij knp 62 rechtsdoor naar knp 90 

72. Bij knp 90 rechtdoor De Poeling 


