FIETSROUTE
MONUMENTAAL GROEN.
(Breda en omstreken)
Officiële start bij Bredaas
Museum/Stadsarchief, Parade te
Breda.
Prinsenbekenaars kunnen beter
starten op de kruising
Zanddreef/Leursebaan en dan
het bos in (zie onderstreepte
aanwijzing).
De route is bewegwijzerd.
Totale lengte: ongeveer 65 Km,
doch is ook te doen in gedeelten.
Graag uiterste voorzichtigheid in
het verkeer!
ROUTEBESCHRIJVING
Vanaf het Stadsarchief aan de
Keizerstraat richting friteszaak Christ.
Bij friteszaak Christ linksaf
Vierwindenstraat inrijden.
Let op: Vierwindenstraat voor de
Markbrug linksaf Chassésingel.
Deze singel blijven volgen tot de
gevangenis.
Rechtsaf de brug over Ignatiusstraat.
Deze straat volgen en bij het tweede
verkeerslicht rechtdoor, Teteringsedijk.
Bij verkeerslicht linksaf
Oosterhoutseweg.
Net over spoorwegovergang meteen
rechtsaf
Parallelweg wordt Lageweg.
Bij voorrangskruising rechtsaf
Posthoorn.
Deze blijven volgen onder viaduct
door,daarna eerste straat rechtsaf
Galgestraat
Na een paar honderd meter bocht naar
links volgen, Cadettenkamp.
Op viersprong bij ANWB-paddenstoel
20844 rechtsaf, Dongensebaan,wordt
Kalbergseweg.
Na circa 2 km bij ANWB-paddenstoel
20850 linksaf, Tilburgsebaan.Rechts
van u ligt landgoed Oosterheide,daterend
van het begin van de 20 ste eeuw.
Let op: Bij ANWB paddenstoel 20838
recht oversteken: Voorzichtig.
Vraggelsebaan.
Bij ANWB paddenstoel 20055 rechtsaf
Hoeveneind.
Bij t-splitsing ANWB paddenstoel 20839
rechtdoor Meerberg.
Meerberg blijven volgen wordt
Salesdreef.
Dan tweede weg linksaf,Hartelweg.
Bij huis nummer 9 rechtsaf Hartelweg.
Bij voorrangsweg Terheijdenseweg let
op !!! oversteken en linksaf
Terheijdenseweg
Bij verkeerslichten rechtsaf,Regenbeemd
(Krochten Noord).
Eerste straat linksaf, Konijnenberg.
Bij viersprong met verkeerslichten
rechtsaf richting Haagse

Beemden.
Over de Moerlakenbrug fietspad blijven
volgen.
Onderaan rechtsaf Achter Emer,
Rietdijk.
Deze blijven volgen, wordt even fietspad
tussen woningen door.
Bij Texasbar links aanhouden. Eerste
weg linksaf Bredestraat.
Deze weg blijven volgen en bij de tweede
straat rechtsaf
Hooijdonkseweg.
Daarna linksaf,Kluisstraat.
Bij driesprong rechts aanhouden,
Grintweg.
Eerste weg links omhoog naar viaduct
volgen.
Over het viaduct van de A 16 heen.
U ziet in de verte café-restaurant De
Elsakker liggen
U rijdt rechtdoor. Brielsedreef en de
bocht mee naar links maken, blijft
Brielsedreef.
Bij driesprong rechtdoor,
Overveldsestraat links volgen,
Deze helemaal uitrijden tot
voorrangskruispunt, rechtsaf, weg
met vrijliggende fietspaden.
Schutsestraat. Eerste straat linksaf
Zanddreef.
Deze helemaal uitrijden tot
bosrand Liesbos en rechtdoor
het bos in.
Verharde weg As en Huisdreef
rechts volgen tot het eind.
Rechtsaf, over viaduct rechts en
rechts de tunnel in.
Eind van de tunnel links.
Voor de snelweg rechtsaf daarna
rechtsaf de Liesstraat in.
Op het einde van de Liesstraat
rechtsaf Sprundelsebaan.
Eerste verharde weg linksaf,
Rithsestraat.
Verharde weg volgen.
Na het bruggetje over de Bieloop eerste
straat rechts, Achterste Rithweg,
Einde linksaf, Raamschoorseweg, dan
eerste weg rechtsaf over bruggetje over
de Turfvaart, rechts aanhouden, en
rechtsaf naar Mastdreef.
Deze helemaal uitrijden tot Sintelweg,
hier linksaf.
Bij voorrangsweg Rijsbergseweg
Voorzichtig!! Oversteken en dan
linksaf. Eerste straat rechtsaf Oude
Rijsbergsebaan.
Eerste weg rechtsaf,
Tweegelandenbrugweg. Eerste weg
linksaf, Oudlandstraatje.
Op het einde rechtsaf, Effenseweg.
Over de Mark linksaf fietspad
Effensepad
Einde fietspad Effenseweg volgen en op
T-kruising linksaf Effenseweg
Op het einde rechtsaf Overaseweg
richting Dennenlucht.
Tweede straat linksaf, Heistraat, links

aanhouden. Op het einde rechtsaf,
Marellenweg.
Bij café-restaurant Den Deijl linksaf
bospad op Eeuwig Laantje.
Dit pad blijven volgen, kruisingen
oversteken tot ANWB paddenstoel
21857, hier linksaf richting caférestaurant De Boswachter en
informatiecentrum Staatsbosbeheer De
Oudhof
Bij ANWB-paddenstoel 21859 rechtsaf
Bouvignedreef.
Op het eind linksaf. Bouvignelaan.
Einde fietspad bij de T-kruising rechtsaf
Duivelsbruglaan
Na 200 meter bij De Mark rechtsaf het
fietspad op en dit langs de Mark blijven
volgen.
Bij de T-splitsing linksaf bij de brug over
de Mark de brug overgaan en rechtdoor
Sulkerpad.
Einde pad rechtsaf en eerste straat
linksaf, Mgr. Van Hooijdonkstraat.
Voor de haag links aanhouden en de
Mgr. Van Hooijdonkstraat vervolgen.
Einde straat rechtsaf Dorpstraat.
Op rotonde de derde afslag nemen, t
Hofflandt, het Mariakapelletje dateert
van circa 1940, rechtsaf Pennendijk.
We nemen de zesde straat linksaf,
Weversdries. Wordt Hertespoor.
Net voor de bocht naar links rechtsaf,
fietspad op en even later rechtsaf,
fietsbordje ANWB Route Baronie
volgen.
Na de viaducten van de A58
rechtdoor. Bij ANWB paddenstoel 23580
linksaf over het viaduct.
Op viersprong bij restaurant Vanouds De
Brouwers oversteken.
Tweede straat rechtsaf, Bolbergseweg.
Deze blijven volgen tot driesprong
linksaf, Tervoortseweg
Op driesprong links, Dorstseweg.
Eerste straat rechtsaf, Kluisstraat.
Deze blijven volgen, eerst zandpad, later
asfalt.
Bij verkeerslichten over steken en
linksaf. Richting Breda aanhouden.
Einde Fietspad Heerbaan oversteken,
linksaf en eerste straat rechts
Weilustlaan.
Eerste straat linksaf Langveld. Steeds
rechtdoor Langveld wordt Lage Kant.
Op het einde rechts en meteen weer
linksaf. Hooghout.
Einde linksaf Beverweg.
Eerste straat rechtsaf Mgr. Van
Hooijdonkstraat en hier meteen
linksaf. Blijven volgen tot het
eind, daar linksaf. Hertog
Hendrik- laan.
Fietspad rechts volgen Wihelminasingel
oversteken, over de brug, Claudius
PrinsenlaanBij de Keizerstraat linksaf.
Einde fietstocht	
  

