
AVONDVIERDAAGSE EERSEL 2021 
 

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:  Sporthal de Kraanvogel, Hoolstraat 34. 

 

 

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 ! 

 

 

Let op! Deze route loopt over het 

landgoed Heybroek. Dit landgoed is 

open van zonsopgang tot 

zonsondergang, ca 8:00 – 20:00 uur 
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Routebeschrijving: 

Start:  Sporthal de Kraanvogel, Hoolstraat 34. 

1. Vertrek vanaf de voorzijde van de sporthal. 

2. Steek de Hoolstraat over en ga op de stoep rechts af. 

3. Ga na huisnummer 63 linksaf het voetpad in. 

4. Einde van het voetpad ga je rechts en na het grasveld links.  

5. Einde Bloxstraat ga je linksaf (Kerkevelden). 

6. Eerste weg rechts (nog steeds Kerkevelden). 

7. Steek de Bergeijksedijk over (links over het zebrapad). 

8. En ga rechtsaf. 

9. Eerste linksaf, het zandpad naar de buurtboerderij (achter het Dolium door = Houtwal). 

10. Eind zandpad rechtsaf Hoogstraat. Blijf rechts lopen. 

11. Op de splitsing Hoogstraat/Hazenstraat in scherpe bocht  rechtsaf (Hazestraat). Ga links 

lopen. 

12. Bij boord “Landgoed Heybroek” links via poort zandpad volgen (gele gravel). 

13. Met de bocht naar links. 

14. Bij het gebouwtje kruising oversteken, rechtdoor het gele gravelpad volgen. 

15. Steek de Run over. 

16. Meteen rechts en dan links. Wordt nu een graspad. 

17. Na het eiland het graspad volgen tot T-splitsing. 

18. Op T-splitsing rechts. 

19. Eerste weer rechts, bruggetje over en graspad vervolgen. 

20. Blijf zoveel mogelijk rechtdoor het graspad volgen, af en toe steek je een brede groenstrook 

over. 

21. Op het einde van het graspad kom je uit op de Boevenheuvel, net voor de witte brug. 

22. Ga rechts en steek de witte brug over en direct na de brug weer naar links het pad in langs 

het riviertje de Run. 

23. Blijf het pad volgen tot de brug (Stokkelen). 

24. Bij de brug de weg oversteken oversteken (Stokkelen) en het pad langs de riviertje de Run 

vervolgen.  

25. Direct na de afrastering rechtsaf slaan (sloot aan je linkerkant houden). 

26. Einde rechtsaf de Broekstraat. 

27. Einde Broekstraat linksaf het fietspad op (Stokkelen niet oversteken). 

28. Eerste weg linksaf (doodlopende weg, de Plaatse, ’t Tipke). 

29. Verharde weg gaat over in zandpad. 

30. Aan het einde van het zandpad links (crossbaan ligt rechts). 

31. Paadje naar rechts, richting het asfaltveldje met speeltuintje. 

32. Rechts naast het asfaltveldje het voetpad vervolgen. 

33. In de Steenstraat rechtsaf. 

34. Eerste linksaf, hofje Steenstraat na huisnummer 26. 

35. In het hofje rechtsaf. 

36. Loop langs de sporthal naar de voorkant. 

Finish:  Sporthal de Kraanvogel, Hoolstraat 34. 
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