
 

 
Looproute 5 
 

Een tocht van 6,5km door het centrum van Etten-Leur.  

 

Met Medisports achter u slaat u rechtsaf. Op de rotonde rechtdoor. Volg deze weg en neem 

de flauwe bocht.  Aan het eind van deze weg rotonde rechtdoor richting treinstation.  Steek 

het spoor over en loop dan rechts door de fietsenstallen en vervolgens links .  

Steek het zebrapad over. U gaat dan rechtdoor. Loop richting de Nobelaer. Vervolg nu uw 

route langs het Waaggebouw door het Odekerkpark. Wanneer u het witte paard aan uw 

linkerkant hebt slaat u rechtsaf Bredaseweg richting het gemeentehuis en stop bij  de 

Moeierboom.  

Met de moeierboom voor u mag u lopen richting het gemeentehuis. Wanneer u voor het 

gemeentehuis staat loopt u naar links. Hierna slaat u rechtsaf en houdt u de Van Gogh aan 

uw rechterhand. U volgt het zwart witte pad richting de bioscoop en voor de bios slaat u 

linksaf. Wanneer u dan op de Veemarktsstraat komt slaat u rechtsaf. Bij het volgende 

kruispunt slaat u weer rechtsaf. 

U komt nu weer op de Markt. Hier steekt u eerst de weg over. Daarna slaat u linksaf. Loop 

de markt vervolgens verder af. Aan het eind van de weg steekt u de Spoorlaan over en slaat 

u linksaf, richting de Hoevenseweg.  

Vervolg de weg. Bij de rotonde steekt u deze rechtdoor over via het zebrapad. Dan komt u 

op een voetpad uit. Loop deze in. U komt dan uit op de Haansberg. Dit is een weg zonder 

voetpad. Vandaar dat u wordt geadviseerd aan de linkerkant van de weg te lopen.  

Vervolg de Haansberg tot u bij een y-vormig kruispunt komt. Sla hier rechtsaf het Sander in. 

Na ongeveer 100 meter is er aan de rechterzijde van de weg een afslag voor fietsers en 

voetgangers. Sla hier rechtsaf. U komt dan op de Schermerhornbeemd uit. Bij de eerste brug 

slaat u rechtsaf de brug over. Aan het eind van de brug slaat u dan linksaf naar de Willem 

Dreessingel. U volgt deze weg. 

Bij de grote rotonde loopt u tegen de klok in en neemt u de tweede afslag, waardoor u op de 

Willem Dreessingel blijft. Blijf deze weg volgen en steek de brug over. Steek ook de Aletta 

Jacobslaan over.  

Hierna steekt u het fietspad over en loop u naar het voetpad. Met uw rug naar de kasten 

loopt u naar links. Dan komt u op het Gebrandyhof. Blijf deze weg tot het einde volgen. Dan 

stopt de weg, maar het voetpad blijft doorlopen. Loop door tot de rotonde en neem daar de 

tweede afslag, rechtdoor. 

Na 50 meter ziet u dan Medisports aan uw linkerkant. U bent nu bij het einde van deze 

wandelroute. 

 

 

 


