
AVONDVIERDAAGSE EERSEL 2021 
 

2,5 KM – GEEL 
 

Mocht je bijzonderheden tegenkomen tijdens het lopen van de route die relevant zijn voor ons als organisatie 

laat het ons dan even weten op info@a4deersel.nl. 

 

Locatie start/finish:  achter Muzenval, parkeerplaats Gemeentehuis. 

 

 

Let op !  

- Je loopt mee op eigen risico.  

- Neem de verkeersregels in acht, kijk goed uit met oversteken. 

- Neem de geldende COVID-restricties in acht, houdt gepaste afstand van anderen en      

vorm geen grote groepen. 

- Neem afval gewoon mee naar huis en veroorzaak geen overlast voor de omgeving tijdens 

het wandelen. 

 

    Veel Wandelplezier gewenst ! 
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Routebeschrijving: 

Start:  achter Muzenval, parkeerplaats Gemeentehuis. 

1. Start achter Muzenval, bij parkeerplaats Gemeentehuis. 

2. Loop via pad langs gemeentehuis naar Poeliejoepark. 

3. Na monument “Vredesduif” pad rechtdoor.  

4. Na het theatertje meteen rechts zandpad op. 

5. In het bos steeds rechtdoor.  

6. Aan het einde van het bos rechtsaf (Pikhoek) Je passeert ijzeren hek museum. 

7. Loop de straat uit en steek de weg (Voortseweg) over. 

8. Ga rechtdoor het weggetje in, doodlopend pad (volg bordje nr 25 abcd + nr 27 abc). 

9. Einde pad linksaf (Teulland). Links aanhouden.  

10. Ga voorbij speeltuintje, rechts, het gangetje in (tussen huisnummer 18 en 20). 

11. Einde van het pad de weg (Groes) oversteken en dan rechtsaf. 

12. Blijf de stoep volgen (steek Boekweit over) en houd links aan (dit is het pad langs het park 

het grasveld ligt rechts). 

13. Blijf het pad volgen (Zuring).  

14. Aan het einde van het pad rechtsaf, Boekweit. 

15. Volg de Boekweit. 

16. Op het einde bij huisnummer 69  (Boekweit) maak je de doorsteek, het paadje in richting de 

scouting. 

17. Doorlopen tot aan het pad. 

18. Ga rechtsaf (Rosheuvel). Blijf rechts lopen. 

19. 2e Pad rechts door de doorsteek. 

20. Linksaf (Haver) en loop tot het einde van de straat. 

21. Ga linksaf (Bogerd)en loop door t/m nummer 13. 

22. Rechts de weg (Bogerd) over steken en de rechtdoor, Lupine in. 

23. Na huisnummer 4 rechtsaf het pad in. Blijf links lopen je gaat de Rapen in. 

24. Einde weg linksaf en blijf de weg volgen.  

25. De 3de weg, na het hondenlosloopterreintje, linksaf de Schapendries in. 

26. Bij huisnummer 12 (Schapendries) rechts over steken en de straat (Zicht) in. Blijf rechts op 

de stoep. 

27. 1e Straat rechts de Wanmolen. Blijf rechtslopen en blijf de weg volgen naar links. 

28. Einde Wanmolen rechtsaf (Heilige Geeststraat). 

29. Blijf de weg volgen tot zebrapad. 

30. Bij oversteekplaats (Voortseweg) oversteken en rechtdoor het pad in. 

31. Blijf het pad volgen richting vijver. 

32. Ga voor de vijver linksaf richting brug. 

33. Meteen na de brug rechtsaf. 

34. Na het theatertje ga je linksaf voetpad op. 

Finish:  achter Muzenval, parkeerplaats Gemeentehuis. 
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