
AVONDVIERDAAGSE EERSEL 2021 
 

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:  Markt Eersel, Kiosk. 

 

 

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:  Markt Eersel, Kiosk. 

1. Loop vanuit de kiosk over de Markt naar de kapel. 

2. Steek bij Kapel de weg (de Duizelseweg) over (bij de ijssalon) en loop rechtdoor de Hint op. 

3. Volg de weg (Hint) tot het fietspad.  

4. Steek fietspad over en ga rechtdoor (over het fietspad). 

5. Ga bij Y-splitsing rechtsaf naar de grote weg (Hertstraat). 

6. Steek voorzichtig de weg (Molenstraat) over en ga rechtdoor de straat in (Hertstraat) (aan 

rechterkant is gemeentewerf). 

7. Loop rechtdoor tot het hek, weg gaat over in half-verhard. 

8. Loop voorbij het hek rechtdoor over het verharde pad. 

9. Bij de bedrijven (hekwerk) rechts en meteen links het smalle bospad op. 

10. Blijf het pad door het bos volgen (loopt langs hekwerk van het industrieterrein). 

11. Op einde verharde pad oversteken en ga dan weer het rechtse pad volgen door het bos. 

12. Voorbij het bankje weer rechts het bospad op. 

13. Bij greppel/sloot en afrit snelweg, scherpe bocht naar rechts. 

14. Blijven doorlopen. 

15. De bocht gaat naar rechts (bij een heuvel aan de rechter kant) Net voorbij de bocht links het 

pad in. 

16. Blijf dit pad helemaal volgen. (links is de Joodse begraafplaats). 

17. Na begraafplaats weg blijven volgen en bij Y splitsing links aanhouden.  

18. Loop dit pad uit tot het einde (net voor provinciale weg).  

19. Ga rechtsaf over kiezelpad. 

20. Ga 1e pad rechts (net voor bushalte) het rode pad op. 

21. Loop het rode pad af en je komt bij industrieterrein.  

22. Ga linksaf de Lange Voren op, blijf rechts lopen  (Lange Voren). 

23. Steek de kruising met de Kerver over en vervolg je weg op de Lange Voren tot aan 

Wintermans bestratingen. 

24. Ga door metalen doorgang en linksaf over het bospad langs het hekwerk (bordje fietspad). 

Volg dit tot aan de weg (Molenweg). 

25. Let op !!! Steek de Molenweg over en loop rechtdoor de Bisschop Rythoviusweg in. 

26. Einde van het pad ga rechts af en volg de weg verder op de stoep. 

27. Loop na het verharde sportveld van Rythovius rechts af (Joh. De Kortstraat).  

28. Steek de Bospoort over en vervolg de Joh. de Kortstraat. 

29. Einde van Joh. De Kortstraat Linksaf af de P. Gielmanstraat in. 

30. Bij Nieuwstraat oversteken het voetpad bij parkeerplaats van de Plus op. 

31. Volg het voetpad. 

32. Einde voetpad rechtsaf (Kerkepaadje). 

33. Volg voetpad tot aan de Markt. 

34. Steek de Markt over en loop naar de kiosk. 

Finish:  Markt Eersel, Kiosk. 
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