
AVONDVIERDAAGSE EERSEL 2021 
 

5 KM – ROZE 
 

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:  Buurtboerderij Eersel, Houtwal 10. 

 

 

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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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. 

 

Routebeschrijving: 

Start:  Buurtboerderij Eersel, Houtwal 10. 

1. Vertrek met de Buurtboerderij aan je rechterhand. 
2. Loop dan richting Hoogstraat over het zandpad. 
3. Einde zandpad linksaf. 
4. Daarna 1e weg rechts (Boonstraat). 
5. Loop rechts om de grasveld heen. En houdt rechts aan naar de straat. 
6. Let op!!! Einde Boonstraat  De Schadewijkstraat oversteken en rechtsaf op fietspad. 
7. Ga in de bocht links de berg op. 
8. Volg dan het pad helemaal de berg af.  
9. Vervolg het pad langs de provinciale weg.  
10. Pad maakt een bocht naar links, houdt rechts aan. Ga langs de provinciale weg richting de  

tennisbanen.  
11. Blijf het volgen naar links en loop richting de Gamma. 
12. Steek de Kuilenhurk over en ga op de stoep rechtsaf. 
13. Ga met de bocht mee naar links (Nieuwstraat). 
14. Blijf de stoep links volgen de Mons De Haasstraat in. 
15. De eerste weg naar rechts Lindehof N. 
16. Met de bocht naar links. 
17. De eerste naar rechts, Lindehof N. 
18. Op het einde naar links, Odradastraat. 
19. De tweede naar links, Lindehof Z. 
20. Op het einde naar rechts, Lindehof M. 
21. Weer op het einde rechts, Lindestraat. 
22. De tweede naar links, Odradastraat in. 
23. Weer de tweede naar links, hofje Odradastraat. 
24. Via voetpad naar hofje Nic, Sichmanstraat. 
25. Aan het einde van dit hofje rechts, Nic Sichmanstraat. 
26. De eerste links af, de Gaobertstraat. 
27. De Monsigneur de Haasstraat oversteken (2x zebra). 
28. Ter hoogte van Gaobertstraat 24 rechts de Gaobertstraat oversteken. 
29. En bij het zandpad het bos in. 
30. Meteen in het bos rechts/rechtdoor. 
31. Dan verder links aanhouden in het bos. 
32. Meteen uit het bos rechtsaf de stoep op. 
33. Hoekje om naar rechts. 
34. Bij zebrapad oversteken (Schadewijkstraat). 
35. Rechtdoor de Poten in. 
36. De eerste links (stoep aan rechterzijde van de Klokstraat). 
37. Derde voetpad naar rechts, is na Klokstraat 36. 
38. Op het einde rechts, de Kerkloop. 
39. Aan het einde van de Kerkloop links en meteen rechts het Gebint in. 
40. Tweede voetpad naar links, is na de hoogbouw (Atrium). 
41. Eerste naar links, tussen de hoogbouw door. 
42. Meteen naar rechts. 
43. Direct na de jeu de boules baan naar links naar de speeltuin. 
44. Voorbij de speeltuin naar rechts. 
45. Loop dan rechtdoor tot aan buurtboerderij. 

Finish:  Buurtboerderij Eersel, Houtwal 10. 
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