Routebeschrijving Traject Eersel – Kunstroute Het Groene Lint
Het Visit Eersel Informatiepunt – Markt 30A Eersel – is het startpunt van dit
traject. Als je met de rug naar het informatiepunt staat loop je rechtsaf over de
Markt richting Hint.
Blijf de Hint volgen tot de kruising met de Molenweg en de Bospoort.
Steek de Molenweg over, let op dit is een drukke verkeersroute.
Volg de Molenweg een stukje tot je het bos in kunt steken.
Blijf het bospad volgen tot je weer bij de Molenweg uitkomt.
Volg het voetpad langs de vlechtheggen tot de Kerver en steek deze over.
Steek vervolgens de Molenweg over, je komt nu langs ‘Het Groene Ei’ op de
Ovonde (de ovale rotonde van Eersel).
Steek nog een weghelft over en vervolgens kruis je de Nieuwstraat.
Blijf langs de Molenweg lopen en neem het fietstunneltje onder de rotonde ’t
Stuivertje door. Tegenover de kwekerij steek je Hees over en ga je de dijk bij
Oogenlust op.
Loop linksaf richting het bos. Ga door het hek het bos in en volg de blauwe
pijlen.
Je komt het bos uit op het Domein Oogenlust (particulier terrein). Volg de
gemaaide paden langs de vlechtheggen en verlaat Domein Oogenlust langs
de schapen.
Loop langs het paardenmenveld en recreatief voetbalveld naar Hees en sla
rechts af. Je slaat nu 2x linksaf om op Hees te blijven. Loop rechtdoor richting
A67 (rechtdoor bij de Genderweg)) en sla rechtsaf bij De Gender.
Blijf het pad langs de Gender volgen, deze loopt richting snelweg. Je loopt
langs een hek met daarachter een kwekerij. Hier is binnen het hek een
picknicktafel en een stukje vlechtheg te vinden.
Bij de kwekerij loop je links van de Gender verder. Hier loop je langs de hoge
sparren. Volg de vlechtheggen, kies voor het rechterpad bij de splitsing en ga
bij Kerkdijkje rechtsaf. Hier is aan je linkerhand het Huttenbos, een natuurlijk
speelbos. Na ongeveer 70 meter ga je linksaf, je loopt nu weer aan de
rechterkant van de Gender. Blijf langs de Gender lopen, deze maakt een grote
lus om het ven bij de vleermuiskelder.
Bij de Knegselseweg vind je een watertappunt en picknicplaats. Steek de
Knegselseweg over en loop een klein stukje linksaf. Ga rechts bij de
sportvelden van vv Steensel en volg weer de loop van de Gender.

Na de singel met het bankje (mooi uitzicht) blijf je links van de Gender.
Steek Bussereind over en blijf de Gender volgen.
Je loopt nu langs Golfclub Gendersteyn. Let op voor golfballen, luister hierbij
goed naar waarschuwingen van golfers.
Zodra het kan ga je linksaf het vlonderpad op.
Volg het vlonderpad tot je weer bij de Gender komt. Loop verder tot het
volgende vlonderpad en sla linksaf om dit te volgen.
Aan het eind van het vlonderpad is het clubgebouw van Gendersteyn.
Het restaurant is vrij toegankelijk. Dit is het eindpunt van traject Eersel.

