
AVONDVIERDAAGSE EERSEL 2022 
 

5 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. 

 

    Veel Wandelplezier gewenst ! 
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AVONDVIERDAAGSE EERSEL 2022 
 

5 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. 

 

Routebeschrijving: 

 

Start:  Markt, Eersel 

1. Vanaf de Markt bij “Lunch en More” oversteken en Kerkepad in. 
2. Voor de vijver linksaf richting Nieuwstraat. 
3. Nieuwstraat oversteken ; Paulus Gielmansstraat in. 
4. Eerste staat links; Mattheus Eerseliusstraat. 
5. Einde rechts; Hint. 
6. Fietspad oversteken. 
7. Einde rood fietspad; rechts. 
8. Molenweg oversteken en weg volgen; Hertstraat. 
9. Voor het hekwerk/poort (Hertstraat) rechts het rode pad in. 
10. Bij Y-splitsing links. 
11. Doorlopen tot aan hek. Niet het industrieterrein/weg oplopen, maar bij het hek 

rechts het rode pad volgen, langs hekwerk. 
12. Het bos uitkomend, oversteken [bij verkeersregelaars]. 
13. Links fietspad volgen naar ovotonde. 
14. Rechts Nieuwstraat oversteken rechts en meteen links ventweg op (Nieuwstraat). 
15. Rechtsaf weg volgen; Kuilenhurk.  ! aan de linkerkant lopen is veilig lopen ! 
16. Einde; Links; Mortel. 
17. Meteen eerste straat rechts en meteen links. 
18. Einde weg rechtsaf over het gras. ! aan de linkerkant lopen is veilig lopen ! 
19. Lindestraat oversteken en over de stoep verder de Dreef volgen tot na de 

“Fitfactory”. 
20. Rechts aanhouden; Kromme Molenweg. 
21. Eerste straat rechts; Kromme Molenweg. 
22. Eerste straat rechts; Berkakkers en bij “t Busseltje”over het zebrapad naar de stoep 

van de Gaobertstraat. 
23. Eerste straat rechtsaf (Ventweg Mgr. de Haasstraat). 
24. Eerste weg linksaf, Lindestraat (Daarbij steek je de Mgr. de Haasstraat over). 
25. Lindestraat uit lopen en Willibrorduslaan oversteken bij zebra. 
26. Na het oversteken rechtsaf Willibrorduslaan. 
27. Eerste weg linksaf (Quackelaer) en meteen rechtsaf de Runstraat. 
28. Aan het einde linksaf (Schoolstraat) en eerste rechtsaf Quackelaer. 
29. Op het einde ben je bij het Quackelbos.  
30. Via het voetpad rechtsaf. 
31. Op het einde linksaf naar de Hint. 
32. Op het Hint linksaf naar de Markt. 
 
 
Finish:  Markt, Eersel 
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