
AVONDVIERDAAGSE EERSEL 2022 
 

10 KM – VRIJDAG 
 

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 

 

 

 

Let op ! 

-  Je loopt mee op eigen risico.  

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

-  Controleer na elke wandeling goed op teken. 

 

 

    Veel Wandelplezier gewenst ! 
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Routebeschrijving: 

Start:  Markt, Eersel 

1. Start op de Markt loop het Hint op richting de Molenweg. 

2. Steek aan het einde van de Hint het fietspad over en houdt rechts aan op de Y-

splitsing. 

3. Steek de Molenweg over (richting de Gemeentewerf) naar de Hertstraat.  

4. Blijf de Hertstraat alsmaar rechtdoor volgen, pad links aanhouden. 

5. Door het bos richting de Molenweg. Bij de Molenweg aangekomen ga je voor de 

weg rechts en steek je over bij de bushalte. 

6. Loop linksaf via het ventweg (Nieuwstraat bij STG) richting het Mortelveld. 

7. Ga rechtsaf, en voor de Gamma tussen de bomen links, klein paadje het grasveld op. 

8. Op het einde van het paadje rechtsaf evenwijdig aan de provinciale weg. 

9. Volg het paadje tot de trap (aan rechterkant) die toegang geeft tot de bovenzijde van 

de geluidswal. Loop via de bovenzijde van de geluidswal en ga aan het einde naar 

beneden. 

10. Steek de weg (Schadewijkstraat) over en ga linksaf over het fietspad richting het 

benzinestation.  

11. Het fietspad buigt af naar links, houdt hier rechts aan (2x), en loop de Hoogstraat in. 

12. Ga na de Tinteltuin linksaf de Houtwal op,   

13. Loop tot de doorgaande weg (Bergeijksedijk). 

14. Steek de Bergeijksedijk over, ga links en meteen rechts, paadje richting speelwijde/ 

crossbaantje. 

15. Loop na de speelwijde/crossbaantje rechtdoor langs de weilanden. 

16. Op het einde (Heibloem) ga je rechts en daarna meteen links het paadje in (kruising 

Steenstraat). 

17. Aan het einde van het paadje (Boksheidsedijk) rechts en na 50 meter links 

(Rosheuvel) 

18. Doorlopen tot Rosheuvel 64 en de Postelseweg oversteken.  

19. Op het fietspad rechts. 

20. Neem het eerste zandpad links loop deze door tot je een wandelpadje naar rechts 

krijgt met een bank je erbij.  

21. Ga hier rechts loop het paadje door naar de Kievitsbocht, ga rechts en loop voor de 

vijver door naar de Kortkruisdijk.  

22. Loop de Kortkruisdijk af tot aan de Postelseweg. 

23. Steek de Postelseweg over en ga links en meteen rechts de Draaiboom in. 

24. De tweede weg naar rechts (Draaiboom), links aanhouden voetpaadje naar 

Postelsebocht.  
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25. Vanuit voetpaadje rechtdoor via Postelsebocht naar Oude Postelseweg. 

26. Linksaf de Oude Postelseweg op. 

27. Op de kruising recht oversteken en voetpad Zr. Reinildislaan op. 

28. Voetpad tussen de Muzenval en de parkeerplaats volgen. 

29. Op het einde van het voetpad linksaf (tussen gemeentehuis en Muzenval). 

30. Einde van het pad de Dijk oversteken en rechtsaf. 

31. Eerste weg links (Areven). 

32. Kruising Postakkers oversteken. 

33. Einde linksaf richting Quackelbos. 

34. Rechtsaf rondom vijver richting Plus. 

35. Einde pad linksaf Nieuwstraat in. 

36. Einde Nieuwstraat via Hint naar Markt. 

 

Finish:  Markt, Eersel 
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