Bosbad Hoeven Fietsroute 7
Heemtuin ‘t Paradeske + 14 km
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U vertrekt vanaf de receptie van Bosbad Hoeven.
Voorbij de slagboom gaat u linksaf.
Sla linksaf naar de Bovenstraat en ga meteen rechtsaf de Van Opdorpendreef in.
Sla aan het einde rechtsaf. Dit is de Oude Bredasepostbaan.
Deze volgt u langs het vliegveld, tot aan het eind.
U gaat dan rechtsaf naar de Pastoor van Breugelstraat.
Op de rotonde neemt u de 3e afslag naar de Rucphenseweg.
Sla linksaf richting de Achterhoeksestraat, deze maakt een bocht naar rechts.
Sla af naar links richting de Jan Vermeerstraat.
Deze weg blijft u volgen naar de Baanvelden

Aan uw rechterkant vindt u de Heemtuin Rucphen, een van de mooiste bloementuinen van Nederland en
Vlaanderen. Een afspiegeling van de natuur en het landschap in het Brabant uit de vijftiger en zestiger jaren. Het
landschap uit de geboortestreek van Vincent van Gogh. 2 hectare natuur- en landschapsschoon, maar ook stilte, rust
en vredigheid.
Open: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 16.00 uur, 3e zondag in maart, alle zondagen in april t/m augustus en 3e zondag
in september en oktober van 13.00 tot 16.00 uur. Entree bedraagt € 1,50 pp (vanaf 12 jaar)
Aan de linkerkant treft u Skidôme. Hier kunt u skieën, sleeën, ijskarten en glowgolven. Het hele jaar door ligt hier
sneeuw!
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Om weer huiswaarts te rijden vervolgt u de Baanvelden. (dit is niet in de richting van de Jan Vermeerstraat!)
Sla linksaf naar de Kozijnenhoek.
Ga rechtdoor over één rotonde.
De Kozijnenhoek draait naar links en wordt Kaaistraat.
Aan het eind van de Kaaistraat draait deze rechtsom en wordt Bremstraat.
Deze volgt u tot de rotonde en daar neemt u de derde afslag naar de Poppestraat.
Over het viaduct wordt dit Heistraat.
Neem op de rotonde de derde afslag naar de Bovenstraat.
Ga aan het eind rechtsaf naar de Oude Antwerpsepostbaan.
Aan uw rechterkant bevindt zich Molecaten Park Bosbad Hoeven
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