Bosbad Hoeven Fietsroute 4
Markt Roosendaal + 25,5 km
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U vertrekt vanaf de receptie van Bosbad Hoeven.
Voorbij de slagboom gaat u linksaf.
U gaat met de bocht mee naar rechts en komt op de Pagnevaartdreef.
Aan het eind hiervan gaat u, bij de kerk, linksaf de Pastoor van Breugelstraat op.
Net voor het spoor gaat u rechtsaf de Margrietstraat in.
Deze weg blijft u volgen en gaat over in de Bosschenhoofdseweg.
In het dorp Zegge gaat u linksaf op de Onze Lieve Vrouwestraat.
Wanneer u het dorp weer uit bent, blijft u nog voor de A58 en gaat rechtsaf de Onze Lieve Vrouwestraat in
(richting Meulenbaarg).
De Onze Lieve Vrouwestraat draait naar rechts en wordt Molenstraat.
Aan het eind vervolgt u de weg naar de Bredaseweg.
U gaat linksaf naar de Zwaanhoefstraat.
Vervolgens rechtsaf naar de Van Beethovenlaan.
Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Dunantstraat. Deze maakt een bocht naar links en gaat over in de
Burgemeester Prinsensingel (dit was de vader van Joost Prinsen, bekende presentator en vroeger ‘Erik
Engerd’.)
Deze gaat over in de Nispensestraat. U gaat rechtsaf naar de Nieuwe Markt.

Weekmarkten:
maandag
weekmarkt
08.30 – 16.00
donderdag
biologische markt
11.00 – 17.00
zaterdag
groente-, fruit en bloemenmarkt
08.30 – 16.00
Verder is dit een hele goede uitvalsbasis voor een lekker dagje winkelen!
Winkelcentra de Roselaer en de Biggelaar zijn vlakbij.
Wanneer je op de Nieuwe Markt staat en in zuidelijke richting omhoog kijkt (boven de winkelgalerij) zie je de
“Trommelaeren van Roesendaele”, die tot twee maal toe wereldkampioen werden.
Vanaf de Markt kun je via de Passage in Italiaanse sfeer weer naar de naastgelegen Raadhuisstraat en de Oude
Markt met zijn leuke terrasjes. Aan het eind van de Oude Markt bevindt zich het VVV.
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15. Vanaf de Nieuwe Markt gaat u weer terug naar de Nispensestraat en de Burgemeester Prinsenensingel. Deze
volgt u nu rechtdoor.
16. Sla aan het eind linksaf naar de Brugstraat.
17. Ga rechtsaf de Parklaan op.
18. Sla linksaf naar de Piet Heinstraat en vervolgens rechtsaf naar de Spoorstraat.
19. Sla linksaf naar de Gastelseweg en vervolgens rechtsaf naar Buijenstraat.
20. Vervolg uw weg naar de Akkermansstraat.
21. Flauwe bocht naar links naar de Korte Zegstraat.
22. Sla linksaf naar de Hoge Heistraat. Deze draait iets naar rechts en wordt Tussenweg.
23. Sla rechtsaf naar de Heesterbosstraat.
24. Sla linksaf naar de Onze Lieve Vrouwestraat en blijf deze volgen.
25. Weg vervolgen naar de Zegse Steenweg en daarna naar de Zeggeweg.
26. Weg vervolgen naar de Industrieweg.
27. Ga rechtsaf naar de Molenstraat/Vaartweg.
28. Sla linksaf naar de Albanoweg, vervolgens rechtsaf naar de Nattestraat.
29. Ga linksaf naar de Slikstraat.
30. Ga rechtsaf de Oude Antwerpsepostbaan op.
31. Ga linksaf naar de receptie van Bosbad Hoeven.
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