
AVONDVIERDAAGSE EERSEL 2021 
 

2,5 KM – PAARS 
 

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:  Dreef 31, Parkeerplaats Fit Factory 

  

 

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:  Dreef 31, Parkeerplaats Fit Factory 

1. Loop vanaf de parkeerplaats het zandpad op en ga rechtsaf. 

2. Meteen na het gebouw van Fit Factory weer rechts (zandpad wordt nu verhard voetpad). 

3. Einde voetpad linksaf (Dreef). 

4. Linksaf Midakkers in. 

5. Rechtsaf Molenakkers in. Blijf rechter stoep volgen. 

6. Blijf op de stoep en om loop om het veld heen. 

7. Blijf de stoep volgen en met de bocht mee naar rechts naar 2e veldje. 

8. Volg de stoep om het veldje heen. 

9. Bij huisnummer 42 (bij het tweede veldje) voetpad in. 

10. Einde voetpad rechtsaf, Lindestraat. 

11. Bij huisnummer 107 Lindestraat oversteken, ga rechtdoor de Mortel in. 

12. Blijf links op het gras lopen.  

13. Sla eerste linksaf Middenweg in.  

14. Einde Middenweg de Lindestraat oversteken en rechtsaf. 

15. Bij huisnummer 95 linksaf voetpad in. 

16. Einde voetpad rechtsaf (Molenakkers). 

17. De weg naar links volgen (wordt Speeldries). 

18. Weer de weg naar links volgen. 

19. Eerste weg naar rechts. 

20. Rechtdoor (het veldje ligt rechts van je) . 

21. Aan het eind van het veld linksaf. 

22. Einde Speeldries rechtsaf, (Berkakkers).         

23. Rechtsaf de Gaobertstraat in. 

24. Bij huisnummer 22 linksaf weg oversteken en het bos in. 

25. Bij driesprong in het bos rechts het looppad aanhouden.   

26. Einde bos linksaf over stoep (Schadewijkstraat).  

27. Bij huisnummer 36 (vd Schadewijkstraat) oversteken en dan linksaf Koppenhoek in. 

28. Volg de stoep naar rechts (Koppenhoek). 

29. Na huisnummer 43 (vd Koppenhoek) naar rechts, en volg in de bocht het voetpad rechtdoor. 

30. Einde voetpad linksaf (Schadewijkstraat). 

31. Na huisnummer 52 (vd Schadewijkstraat) linksaf voetpad in (richting Stelt). 

32. Blijf de Stelt op de stoep volgen. 

33. Steek straat over en blijf op de stoep rechtdoor (Stelt). 

34. De Stelt met de bocht mee naar links volgen. 

35. De Kromme Molenweg oversteken richting het zandpad. En volg het zandpad. 

36. Voorbij de jeu de boules baan (aan linkerkant) rechtsaf zandpad volgen. 

Finish:  Dreef 31, Parkeerplaats Fit Factory 
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