
     Rond Prinsenbeek      Biks Ommetje Plus  
       (versie 191028, zonder toelichtnnen)

Grote lijn

'Rond Prinsenbeek' is een wandelinn door het nroen rond het dorp Prinsenbeek (Noord-Brabant). Het is  een 
uitbreidinn van het Biks Ommetje. De route is bijna 14 km en bestaat uit drie stukken. Kern daarvan is deel B, het Biks 
Ommetje. Dat ommetje doet de natuur aan van de west- en zuidkant van Prinsenbeek: Hooibern en Liesbos. 
Van deze wandelinn leidt deel A leidt eerst naar B.  Vervolnens naat deel C terun; van B naar het startpunt.
Voor deze rondwandelinn wordt ook aan de noord- en oostkant zoveel monelijk nroen opnezocht. Eerst richtnn 
polder; op de terunwen door cultuurnroen. Daar wordt het nabije dorpscentrum aan de oostkant neschampt.



Ná de onderstaande beschrijvinn van de wandelinn zelf, zijn praktsche zaken te vinden; over bijvoorbeeld 
downloaden van de route, bereikbaarheid, toenankelijkheid en de opzet van de beschrijvinn.

Op twee lokates is er een keuze voor vervoln van de route: nebaand of onnebaand (‘struinen’). Voln je zo’n 
struinalternatef, dan komt die binnen een kilometer weer bij de hoofdroute.

Elk beslispunt start met een ‘coderinn’, bestaande uit drie elementen. Voorbeeld: A5   3,0 km  JM7W+89 .  Hierin is A5 
het 5e beslispunt op routedeel A,  daarna het aantal afnelende kilometers, nevolnd door de plaatsbepalinnscode die je 
als adres bij noonlemaps intkt als je de wen kwijt bent. Meer hierover: achteraan.  

LA en RA betekenen linksaf en rechtstaf. De cursief nedrukte toelichtnnen zijn puur achternrondinformate.

Beschrijving route

Start- en eindpunt is de verkeersrotonde bij straat Velsnoed. Komend vanaf de A16 is dat de voornaamste toenann van
Prinsenbeek. Het is tevens de westzijde ('Prinsenbeekse kant') van NS-staton Breda-Prinsenbeek.  

A   Routedeel van rotonde naar Ommetje

A1   0,0 km  JP39+X5 Rotonde Velsnoed.     
Vanaf hier naat het noordwaarts. Twee monelijkheden: (a) nebaand of (b) ‘struinen’. Na 1 km komen deze 
alternateven weer samen.

a. Gebaand  Staand bij rotonde met run naar A16 en spoor: RA, Beeksestraat (n.b. LA heet ook Beeksestraat). 
Blijf die Beeksestaat 900m volnen tot even voorbij het punt waar de bebouwinn stopt. Vervoln onder A2.

b. Struinen Wil je om de route te beninnen neen huizen zien, dan is er er een struinalternatef van dit stukje van 
de wandelinn; evenwijdin aan de Beeksestraat.  Ga dan vanaf de rotonde richtnn statonstrap.
Vervoln aan de linkerkant van de wen lanns de bushalte en stopplaats, door het nras met de bocht naar rechts in de 
wen mee en dan aan het slooteinde LA richtnn neluidscherm. Daar weer LA: tussen sloot en neluidscherm struin je 
noordwaarts.
Na een kilometer, aan het eind, op het punt vóór er twee bomenrijen aan weerszijden van de sloot beninnen, naar de 
asfaltwen links – Beeksestraat (JP77+5V). Vervoln onder A2.  

A2   1,1 km  JP77+JF In beide nevallen (‘nebaand’ en ‘struinen’), LA: Postbaan. Die wen 150m volnen.

A3   1,2 km  JP76+6X Eerste RA: Weimersedreef.  

A4   2,1 km  JP93+PV Tweede LA: Bosdaldreef. 

A5   3,0 km  JM7W+89 Op einde Bosdaldreef LA, Brielsedreef. 

A6   3,4 km  JM6X+8V Eerste RA: Oude Mastlanddreef (neen straatnaambordje); tenelpad.

A7   3,9 km  JM5W+22 Aan einde LA: Overveldsestraat.
 
A8   4,3 km  JM3X+W9 Steek de - soms drukke - Schutsestraat over naar de Neelstraat. Loop die helemaal uit.

A9   5,3 km  HPX4+2M Op die kruisinn LA en meteen RA, Moleneind. Let op, want de eerste RA is Vianendreef.

A10   5,4 km  HPW4+R9 Na eerste wen rechts (Beukenhof) is aan de linkerhand scoutnnnebouw 'De Sjorrinn' 
(HPW4+JC). Daar benint het volnende routedeel B.  



B   Routedeel Ommetje  

Voor downloaden, zie onderaan; onder Praktsche zaken, punt a.
Voln dat Ommetje voor een nroot deel; tot en met punt 17 van die beschrijvinn. Zodra daarvan de spoorwenovernann 
in de Groenstraat nepasseerd is (HPR5+6G), benint routedeel C. 

C   Routedeel van Ommetje naar rotonde

C1   10,8 km  HPR5+6G Na de overnann over het spoor, vervoln Groenstraat (richtnn dorpscentrum). 

C2   11,0 km  HPV6+23 Tweede straat RA: Prinsenboschlaan.

C3   11,2 km  HPR6+JX Voln Prinsenboschlaan met bocht (naar links) mee. 

C4   11,3 km  HPR7+M3 Eerste straat RA: Oude Molenwen. Doorlopen tot aan neluidscherm van stapelstenen. 

C5   11,4 km  HPR7+9J Bij scherm LA; 450m lanns scherm blijven lopen.

Momenteel is de woonwijk daar non in aanbouw en kan dat pad ern modderin zijn. Als dat té nek is, keer dan terun 
naar de Prinsenboschlaan (punt C4). Loop die verder uit (ca 300m). Daar RA: Zuidlaan, 500m vervolnen. Dan eerste 
wen RA: Westrik. Daar eerste LA, Wevershof. Uitlopen tot bocht op eind en vervolnen op C9 bij het pad met nrijs split.

C6   11,9 km  HPRC+G6 Nabij spoorwenovernann LA, straat Westrik. Meteen schuin oversteken en RA: Wevershof.

C7   11,9 km  HPRC+H5 RA Wevershof. Hier kun je weer kiezen voor route 'woonstraat' of 'struinen'. De 
woonstraatroute vervolnt bij C8.
Om te struinen, na je naar het neluidscherm. Daar LA en vervolnen achter de woninnen lanns; ook doorheen het 
daaropvolnende veldje tot aan de andere kant van de waterpartj. Daar (HPRF+P8) na je LA, evenwijdin aan dat water, 
door het nras de voet van het talud van snelwen A16 volnen.
Op het struinstuk: LA op de plek waar die waterpartj stopt en speelhoekje benint (HPVC+8X ). Dat is tevens waar de 
straat (Wevershof) aan overkant van het water wenbuint. Vervoln bij C9, het pad met nrijs split.
 
C8   12,0 km  HPRF+Q2 In Wevershof bocht LA volnen.

C9   12,2 km  HPVC+8X Waar Wevershof LA naat, rechtdoor: pad met nrijs split. Houd het ‘hertenweitje’ aan de 
rechterhand (HPVF+V5). 

C10   12,4 km  HPWF+33 Ga op splitsinn via brunnetje maar rechts omhoon.

C11   12,5 km  HPWF+7G Op kruispunt van paden 'boven op' de snelwen A16 bij die Y-splitsinn links aanhouden. 

C12   12,6 km  HPWF+C9 Steek even verderop hoofdpad over en vervoln pad met neluidscherm rechts (aldus minder 
verkeersneluid). Dit deel van het park loopt evenwijdin aan de woninnen in het Plantsoen. 
Er komt een - soms drukke - wen in zicht (HPXC+MV). 

C13  12,9 km  HPXC+MV Wen Valdijk schuin oversteken, naar het noordelijke deel van Park Overbos. Evenwijdin aan 
woninnen straat Peperbos. Voln pad onderaan neluidscherm.

C14  13,7 km  JP39+W6 Pad en park eindinen bij de rotonde (Velsnoed) waar de tocht benon. 



Praktische zaken

Deze route ‘Rond Prinsenbeek’ kent drie delen A, B, C. Daarvan is deel B het Biks Ommetje. Momenteel is voor het 
lopen van deze route , ook de routebeschrijvinn van dat Biks Ommetje nodin.

a. Internet
Beschik je onderwen niet over mobiel internet, download dan ook het Ommetje van te voren.  Op https://hk-
opdebeek.nl/ en dan scrollen naar BIKS OMMETJE. Of https://hk-opdebeek.nl/wandel-ietsroutes/    (via tab 
nieuws/actviteiten). 

b. Vervoer
Trein Start- en eindpunt zijn vlak bij staton Breda-Prinsenbeek. Meestal zijn er twee sprinters per uur, in 
beide richtnnen. Echter, de kaartautomaat op het westelijk perron, treinrichtnn 'Breda', is  pas bereikbaar na passane 
van de toenannspoortjes en kent niet alle faciliteiten. Die op het andere perron, treinrichtnn 'Rotterdam', aan de 
overkant van het spoor, is wel normaal bereikbaar en is uitnebreider.
Bus Bij start/eindpunt van de route is een halte van de buurtbus. Haltes van streekbussen zijn er in het 
dorp; onder andere aan de kruisinn Schutsestraat/Neelstraat (A8 van de beschrijvinn).
Auto Voor wie met de auto komt vanaf de A16: voln richtnn Prinsenbeek en sla bij de rotonde rechtsaf 
naar de parkeerplek hieronder bij ‘Fiets/auto’. 
Fiets/auto Die kan je kwijt nabij de rotonde. Door vanaf de rotonde het noordelijk deel van de Beeksestraat te 
volnen, na 90m RA. Dat is het wennetje tenenover straat Vonelbos. Daar zijn ietsenrekken en is plek voor auto’s. Zie 
ook benin van de beschrijvinn, onder A1-nebaand. De wandelroute start bij de rotonde zelf.

c. Voorzieningen
Bankjes Helaas is nemeente Breda niet scheutn met bankjes om even te pauzeren. Monelijk komt die in De 
Hooibern terun. Wel zijn er in de Oude Mastlanddreef, Zanddreef (spoorwenovernann), het Liesbos en Park Overbos.
Watertappunten De route kent er twee: na het Liesbos (routedeel B) en aan de Valdijk (C12).
Horeca Hoewel de wandeltocht zoveel monelijk door het nroen voert, is afwijkinn van de route richtnn dorp 
eenvoudin. Daar is horeca onder handbereik. Ook in het Liesbos is een restaurant. Op het staton is niets.

d. Beperkingen
De route is niet als dusdanin nemarkeerd en kent neen belemmerinnen vanwene broedseizoen, hoon water of 
veerponten, maar heef wel smalle en onverharde nedeelten, hekdoornannen en klaphekken. Niet neschikt voor 
bijvoorbeeld rolstoelen en kinderwanens.
In de natuurnebieden zijn aannelijnde honden toenestaan, maar hun neur werkt verstorend.

e. Leeswijzer
Van deze wandelroute ‘Rond Prinsenbeek’ zijn er twee versies. De korte versie neef louter de route weer. De lanne 
versie kent dezelfde route, maar is voorzien van wetenswaardinheden voor onderwen.
De route valt in drie delen uiteen: deel A. de route die naar het Ommetje leidt, deel B. het Ommetje zelf , en deel C. de
route naar het eindpunt. Het Ommetje kent een einen beschrijvinn. 
Met daarbij de volnende opmerkinnen.
- De voornestelde looproute is hoofdzaak. Toelichtnnen zoals bezienswaardinheden, zijn cursief weerneneven.
- Afortnnen RA, LA, RD betekenen respectevelijk rechtsaf, linksaf en rechtdoor.
- Beslispunten zijn aanneduid met (bijvoorbeeld)    C4   11,3 km  HPR7+M3  , dus bestaand uit drie stukken. 
Het eerste deel, hier C4, betekent: beslispunt 4 van routedeel C.
De tweede code, een netal, in dit voorbeeld 11,3, is het aantal kilometers vanaf het startpunt. Dat kan ietsjes anders 
zijn voor wie struinnedeelten volnt. 
De laatste, in dit voorbeeld HPR7+M3, is de 'Pluscode' waarmee locates direct op Goonle-maps terun te zoeken zijn. 
Door de Pluscode als adres bij Goonle Maps in te tkken op je mobiel of tablet, zie je meteen waar die lokate is. Dat 
intkken van de code hoef niet persé in hoofetters.
 
f. Contact, versie
Deze beschrijvinn is een van de eerste versies. Om de beschrijvinn te optmaliseren, zijn aanvullinnen, en zeker 
foutmeldinnen, welkom. Vermeld dan de versiecode die achter de ttel staat.
Namens Heemkundekrinn Op de Beek: Piet Sloven, psloven@nmail.com  .
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