Bosbad Hoeven Fietsroute 11
Bakkersmolen, Essen (B) + 46 km

Deze internationale route gaat naar de Bakkersmolen in Essen.
1. U vertrekt vanaf de receptie van Bosbad Hoeven.
2. Voorbij de portiersloge steekt u over en gaat u linksaf. Pas op bij het (2x) oversteken!
3. U rijdt bij de bocht naar de Pagnevaartdreef, rechtdoor over het fietspad naast de
onverharde Oude Antwerpsepostbaan.
4. U slaat rechtsaf naar de Hoenderparkdreef.
5. Aan het eind gaat u rechtsom, de Pastoor van Breugelstraat in en steekt u de
spoorwegovergang over.
6. U gaat meteen linksom, de Margrietstraat in.
7. Bij de kruising met de Bosschenhoofdsestraat gaat u linksom.
8. Aan het eind gaat u linksaf de Spoorstraat in
9. U neemt aan het eind de Roosendaalsebaan naar rechts.
10. Aan het einde gaat u linksom het viaduct over
11. U neemt op de rotonde de 2e afslag naar Spectrum
12. Op de volgende rotonde weer de 2e afslag naar de Dijkrand
13. U vervolgt de weg op de Flintdijk
14. Sla linksaf naar de Onyxdijk en blijf deze volgen
15. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Zundertseweg
16. Ga linksom naar de Visdonkseweg
17. Sla aan het einde linksaf naar de Oude Turfvaartsestraat, ga vervolgens rechtsaf om op deze
weg te blijven.
18. Neem de Zonnelandstraat aan uw rechterhand.
19. Aan het eind gaat u linksom naar de Nispenseweg. Op de rotonde blijft u deze volgen
(rechtdoor)
20. Vervolg uw weg naar de Dorpsstraat. Deze verandert in Kerkplein.
21. U blijft rechtdoor gaan naar de Essenseweg
22. U slaat rechtsaf naar de Kloosterweg. Hier gaat u de grens met België over (Grensstraat).
23. Rechtdoor wordt de naam Kloosterstraat, vervolgens Molenstraat en Oude Baan.
24. U gaat links de Zandstraat in.
25. Aan het eind houdt u rechts aan, richting Schaapsbaan en gaat u links het Rose Grononpad
in.
26. U gaat rechtsom naar de Beylestraat.
27. Aan het einde links op de Sint-Janstraat.
28. Na de Greefstraat aan uw rechterhand vindt u de

Bakkersmolen
De Bakkersmolen is een gezellige plek waar u aangenaam kunt vertoeven. Er valt voor iedereen wel
iets te beleven. Zo is er de stellingsmolen, maar ook een heus stoommuseum een bakkerij met
bakkerswinkel en een taverne. In de zomermaanden kun je je uitleven tijdens een rit in het
stoomtreintje. Check wel steeds vooraf op www.bakkersmolen.be of de activiteit kan doorgaan.
De bakkerij is geopend op zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur en op zondag van 8.00 tot 18.00 uur. De
taverne is geopend van 10 tot 20.00 uur. Maandag gesloten (voor- en naseizoen ook op dinsdag).
Buiten het seizoen enkel open op zaterdag en zondag
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Wanneer u de molen ‘in uw rug heeft’ gaat u rechtsom de Sint-Janstraat weer volgen.
U steekt over naar de Mertensdreef
Aan het eind gaat u linksom naar de Maalderijstraat.
Aan het einde een klein stukje linksaf op de Holleweg
Dan rechtsom naar Moleneind
U gaat links naar de Essensesteenweg.
U gaat naar rechts op de Postbaan.
Op de y-splitsing houdt u links de Postbaan aan.
U blijft deze volgen tot Over d’Aa. Hier gaat u rechtsom.
Voorbij de kerk wordt dit Horendonk, zoals dit deel van Essen ook genoemd wordt.
U blijft deze weg volgen tot de grens met Nederland. De naam verandert dan in
Hoeksestraat. Op de eerstvolgende hoek vindt u café Jagersrust. Dit stukje van het dorp
Schijf wordt ook wel ‘de Lange Schouw’ genoemd. Vroeger stond hier een steenfabriek met
een hoge schoorsteen.
U rijdt door over de Hoeksestraat naar het dorp Schijf. Tegenover de kerk vindt u Kir Royal,
waar u kunt genieten van een heerlijke maaltijd of gewoon een lekker drankje op het terras.
Voor de kerk gaat u linksom het Oud Kerkpad in. U vindt hier een fietspad.
De naam verandert in Schijfse Vaartkant en deze brengt u naar het dorp Rucphen.
In Rucphen aangekomen gaat u op de Raadhuisstraat linksom. U volgt deze weg met de
bocht naar rechts. Dit wordt dan de Rucphense Vaartkant en rijdt tot aan de St.
Martinusstraat.
U gaat rechtsom de St. Martinusstraat in.
Bij de t-splitsing aan het einde gaat u linksom naar de Rucphenseweg.
U gaat met het viaduct de A58 over en komt op de Pastoor van Breugelstraat.
Net voor de kerk gaat u rechtsom de Pagnevaartdreef in.
U gaat met de bocht naar links en volgt de Oude Antwerpsepostbaan.
Aan uw rechterhand komt u weer bij Molecaten Park Bosbad Hoeven.

