Bosbad Hoeven Fietsroute 6
Hoevense Beemden en Zevenbergen + 28,5 km
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U vertrekt vanaf de receptie van Bosbad Hoeven.
Voorbij de slagboom gaat u linksom om de Oude Antwerpsepostbaan te volgen.
Sla linksaf om de Bovenstraat te volgen
Net voor de rotonde dient u over te steken naar de rechterzijde.
U volgt de rotonde tot de 3e afslag. Dit is de Bovendonksestraat.
Op de volgende rotonde gaat u rechtdoor.
Deze straat gaat over in de Hofstraat. Voor u ziet u een rotonde met een oranje blauw kunstwerk. Bijzonder
is dat wanneer je de rotonde helemaal rond rijdt dit werk een andere vorm krijgt. Ziet u er ook een hart in??
Neem de afslag naar de Moleneindsestraat.
Deze splitst. Neem de linkerstraat. Dit is de Brede Balrouw.
U komt op een T-splitsing. Sla rechtsaf om op de Brede Balrouw te blijven.
Sla aan het einde linksaf naar de Eerste Molenweg.
Deze weg gaat over in de Poldersdijk.
Aan het eind gaat u linksom naar de Goudbloemsedijk.
U gaat vervolgens rechtsaf naar de Allenweg en steekt met de fietsbrug De Mark over.
Deze weg wordt vervolgens Generaal Allenweg.
Sla rechtsaf naar de Sint Jorisstraat.
Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Doelstraat.
Sla linksaf naar de Markt. (Elke donderdag is hier weekmarkt van 10.00 tot 16.00 uur. Verder zijn er diverse
horeca-gelegenheden, waar u bij goed weer, op het terras, kunt genieten van een versnapering.
Ga weer naar de Doelstraat.
Neem op de rotonde de 1e afslag naar de Sint Jorisstraat en blijf deze volgen (buigt af naar links)
Houdt rechts aan naar de Kristallaan.
Sla linksaf naar de Huizersdijk. Deze volgt u langs de Mark en gaat over in de Markdijk.
Blijf ‘boven’ op de dijk rijden ga verder op de Molendijk.
Bij de rotonde neem je het fietspad (linksom) langs de Markweg en u steekt zo de Mark weer over.
Aan het eind gaat u linksaf op de Oudlandsedijk. Deze draait iets naar rechts en vervolgens volgt u de
Boutweg.
Sla linksaf naar de Langeweg.
Sla rechtsaf naar de Koedijk.
Sla linksaf naar de Torendreef en houdt links aan om de Torendreef te volgen.
Sla rechtsaf naar de Gors en volg steeds de doorgaande route (dus niet afslaan naar de linksom-en rechtsom
aangegeven zijstraten met de naam Gors)
Steek de Bosschendijk over (bij Timmerbedrijf Koevoets) en volg de Oude Antwerpsepostbaan.
Aan u linkerhand vindt u Molecaten Park Bosbad Hoeven.
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