
Honds ommetje  
        (Versie 210503. Zonder toelichtnnen omnevinn)

 

Grote lijn

Dit is een lusvormin ommetje vanuit Prinsenbeek. Het is nericht op hondenbeziters die een vorm van 'luwte' 
opzoeken, omdat ze zich ervan bewust zijn dat niet elke andere wandelaar op honden nesteld is. De route is relatef 
rustn, zodat hond en baas aandacht voor elkaar kunnen hebben. 
Gezocht is naar wandelstukjes met aan weerszijden fysieke drempels zodat de hond niet zomaar het pad verlaat. 
Geluidschermen zijn zulke barrieres.
De term 'honds' impliceert ook ..... dat er onnebaande stukken in ziten. Zij het dat de wandelaar ter plaatse snel een 
alternatef kan verzinnen.
De wandelinn is 7,5 km lann en naat heen en terun lanns de bundel A16 - HSL - newoon spoor. Het centrum van 
Prinsenbeek wordt niet aannedaan.



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

Elk beslispunt start met een ‘coderinn’, bestaande uit drie elementen. 
Voorbeeld:   D8    4,9 km   JPF7+X2A5.  Hierin is D8 het 8e beslispunt. Dan volnt het aantal afnelende kilometers. 
Gevolnd door de plaatsbepalinnscode die je als adres bij noonle-maps intkt als je de wen kwijt bent. Meer daar over 
achteraan.  

LA en RA betekenen linksaf en rechtstaf. RD is rechtdoor, met de wen mee. 

Beschrijving route

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

D1 0,0 km JP49+25 Rotonde Velsnoed. Ga 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

D2 0,2 km JP39+VW aan het slooteinde LA richtnn neluidscherm. Daar weer LA: tussen sloot en 
neluidscherm struin je noordwaarts. Dit eerste nedeelte naat evenwijdin aan
de Beeksestraat en Nieuwveerwen naar café Elsakker. 

D3 1,2 km JP77+5V Hier eindinen de bossanes aan de linkerkant en benint aan de linkerkant een 
dubbele bomenrij. Struin verder tussen sloot links en neluidsscherm rechts.

D4 2,9 km JPG3+VX In het zicht van het viaduct 'Brielsedreef' is het beter vanuit het neluidschermpad 
over te steken en aan de linkerkant van de Nieuwveerveer te naan lopen.

D5 3,4 km JPJ2+6R Eerste LA, Nieuwveerwen (rechtdoor naat de Nieuwveerwen over in Markwen). 
Rechts is café Elsakker.

D6 3,5 km JPJ2+5C Op einde LA, Essendreef. Wie nraan een stuk extra loopt, naat hier RA de 
Weimerse polder in naar rivier de Mark. 

D7 4,0 km JPG2+9W Op einde LA, Brielsedreef. Viaduct over. Over de A16, HSL en spoor. 
Waar wen afsplitsinn heef naar rechts, Biezenstraat, daar: 

D8 4,6 km JPG5+8H RD, wen met fauwe bocht naar links vervolnen, Grintwen. 

D9 4,9 km JPF7+X2 Eerste RA, Grintwen (rechtdoor is Kluisstraat).

D10 5,9 km JP87+FP RD RD bij Bredestraat aan linkerhand, Grintwen vervolnen; naat over in Moskesbaan.

D11 6,6 km JP69+87 RD bij Koperstraat aan de linkerhand, Moskesbaan - nu fetspad - vervolnen. 
Tot en met naast Westerhanelaan.

D12 7,2 km JP4C+6W RA via lanne statonsbrun de A16 c.a. terun oversteken. 
Trappen lopen is niet noed voor honden en dan zijn de hellinnbaan (even verderop)
en lif alternateven om op de brun te komen.

D13 7,5 km JP49+25 De rotonde (startpunt) is nu vanzelf in het zicht. 



Praktische zaken

a.  Internet
Beschik je onderwen niet over mobiel internet, download dan dit ommetje van te voren.  Op htps://hk-opdebeek.nl/ 
en dan scrollen naar HONDS OMMETJE. Of htps://hk-opdebeek.nl/wandel-fetsroutes/    (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 'Roterdam', 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 verder 
wen; in het dorp.
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 fetsenrekken en is plek voor auto’s. De 
wandelroute start bij de rotonde zelf.

c.  Voorzieningen
Bankjes Helaas is nemeente Breda niet scheutn met bankjes om even te pauzeren.
Watertappunten Deze route kent er neen. Die aan de Valdijk is het dichtste bij.
Horeca Op het noordelijkste punt van de route lint café Elsakker. Op het staton is niets.

d.  Beperkingen
De route is in het veld niet als dusdanin nemarkeerd en kent neen belemmerinnen vanwene broedseizoen, hoon water 
of veerponten, maar heef wel smalle en onverharde nedeelten. Alleen indien de verharde wenen evenwijdin aan het 
struindeel nebruikt worden, is de route ook voor bijvoorbeeld rolstoelen en kinderwanens doenlijk.
Omdat dit een verkeersluwe route is, worden delen ervan ook door ruiters nebruikt. Paarden zijn vluchtdieren en 
kunnen schrikken, dus hou de hond dan kort en ‘down’.

e.  Leeswijzer
- Afortnnen RA, LA, RD betekenen respectevelijk rechtsaf, linksaf en rechtdoor.
- Beslispunten zijn aanneduid met (bijvoorbeeld)  D8    4,9 km   JPF7+X2, dus bestaand uit drie stukken.     
Het eerste deel, hier D4, betekent: beslispunt 4 van de route.
De tweede code, een netal, in dit voorbeeld 4,9 , is het aantal kilometers vanaf het startpunt. 
De laatste, in dit voorbeeld JPF7+X2, is de 'Pluscode' (OLC, Open Locate Code) waarmee locates direct op Goonle-
maps terun te zoeken zijn. Door de Pluscode als adres bij Goonle Maps van Prinsenbeek in te tkken op je mobiel of 
tablet, zie je meteen waar die lokate is. Dat intkken van de code hoef niet persé in hoofdleters.
 
f.  Contact, versie
Deze beschrijvinn is een van de eerste versies. Om die te optmaliseren, zijn aanvullinnen, en zeker foutmeldinnen, 
welkom. Vermeld dan de versiecode die achter de ttel staat.
Namens Heemkundekrinn Op de Beek, werknroep Buitenheem: psloven@nmail.com 


