
Route 7 Rondje Boxtel  15 december 2021 
 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 

Rondje Boxtel is 24 km   

Start Sint Michielsgestel, Petrus Dondersplein, 5271 AA 

1: Met de rug staande naar de toren, plein schuin naar rechts oversteken 
2: Linksaf Schijndelseweg.  
3: Na huis nr. 28 rechtsaf en daarna linksaf bospad tot aan de Dommel 
4: Bij Dommel linksaf. 
5: Voorbij de sluis maakt pad een bocht naar links. 
6: Bij de Molen de verharde weg op en rechtsaf Genenberg, gaat over in De 

Wielse Hoeven 
7:  1e weg rechtsaf De Wielse Hoeven, gaat over in Loopstraat 
8: 1e weg rechtsaf De Hogert 
9: Bij boerderij nr 2a, fietsroute volgen naar Hooibrug. 
10: De Dommel blijven volgen tot aan de Hooibrug. Knooppunt 39 
13: Voor de Hooibrug rechtdoor geel/blauwe route volgen. 
14: Na bos 1ste pad rechtsaf, zandpad 
15: Vóór bocht naar links rechtsdoor: Dommeldal 
16: Pad over de grasdijk volgen langs stuw en onder viaduct door 
17: Einde weg rechtdoor graspad langs de Dommel 
19: Bij houten brug over dommel rechtsaf over de brug 
20: Over brug rechtdoor Laarakkerweg, onder snelweg door. 
23: 1e weg linksaf De Lange Loop 
24: Einde lange loop (2.5 km) linksom de rotonde nemen  
25: 1e weg Fellenoord linksaf 
26: 1e weg linksaf Grote Beemd 
27: 1e weg linksaf Konijnshoolsedreef, gaat over in doodlopende weg. 
28: De poort over de Dommel door en rechts aanhouden naar de poort van kasteel  
29: Voor de poort rechts af en 1e zandpad links (rechts om kasteel heen) 
30: Asfaltweg rechtsaf. 
31: 1e weg rechtsaf Parallelweg zuid. 
32: Langs station rechtdoor. 
33: Links aanhouden, langs huis nr 89 
34: Linkaf Spoorstraat, gaat over in Brugstraat 
35: Linksaf van Hornstraat, gaat over in Merheimstraat 
36: Links aanhouden, gaat over in Ridder van Cuyk straat 
37: Einde linksaf voor pauze : Sporthal De Braken. Na de pauze hier terugkeren 
38: Rechtdoor Leenhoflaan  
39: Direct links aanhouden, langs voetbalclub ODC 
39: Fiets/Voetpad rechtdoor blijven volgen en op splitsing links aanhouden 
40:  Voor bruggetje rechts en direct weer rechts (mag ook afsnijden over grasveld) 
41: 1e weg links. Rechts is een pad tussen bomen en hek) 
42: Weg blijven volgen en rechtsaf bij “Sparrenrijk”. Knooppunt 44 naar 33 
43: Op knp 33 rechtdoor naar knp 42 
44: Bij knp 42 rechtsdoor, geen knp route 
44: Na bocht naar links, rechtsaf naar Groene Poort. 
45: Bij Groene Poort de weg oversteken (voorzichtig) en rechtsaf fietspad volgen. 
46: Na café De Oude Ketting linksaf de snelweg over 
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47: Vooraan in de afdaling een smal pad het talud af door bos 
48: Voor water rechtsaf naar grafheuvel daarna links aanhouden de rondgaande 

route met gele stippen en palen 
49: Bij uitgang Venrode linksaf 
50: Bocht naar links volgen en einde fietspad Esscheweg oversteken. (voorzichtig) 
51: Op Fietspad 

rechtsaf en bij 
golfclub de 
Dommel 
rechtsaf. Weg 
oversteken 
(voorzichtig) 

52: Na Bals,Broek 
huis nr. 9 bocht 
naar links volgen 
en  

53: Bij splitsing links 
aanhouden 
Opengesteld 
Zegenwerp 

54: Bij bordje Uitrit 
vrijlaten RA, 
einde LA 
knooppuntroute 

55: Einde RD hek 
over brugje 
zijarm Dommel 

54: Dit pad langs de 
Dommel volgen 
tot bij de Essche 
weg. 

55: Deze oversteken 
en direct rechtsaf, 
brug over en naar 
Petrus 
Dondersplein. 

 
 


