41 KM
DE DRIE VERSCHILLENDE NME-FIETSROUTES:
WAL, WEGEN & WINDENERGIE
BOS, BOERDERIJ & BESCHERMING
VLAS, FLADDEREN & FIETSEN

MEER INFORMATIE: WWW.RMD.NL

NME FIETSROUTE

BOS, BOERDERIJ & BESCHERMING

ROUTEBESCHRIJVING
De routebeschrijving is op basis van knooppunten uit het fietsroutenetwerk. De linkerkolom vermeldt de knooppunten die moeten
worden gevolgd. 94 Let op: de beschrijving in rood wijkt af van het fietsroutenetwerk !
(RA = rechtsaf; RD = rechtdoor; LA = linksaf; RI = richting.)

94 Na bezoek Kinderboerderij Minnebeek (Amrozijnberg 202, Roosendaal), Molenbeekpad volgen RI Nispen.
94 Einde fietspad RA, Nispenseweg. U bevindt zich in het
Grondwaterbeschermingsgebied Borteldonk.
94 In Nispen, op driesprong links aanhouden, Dorpsstraat.
95 In Nispen na kerk LA, Heijbeeksestraat.
95 Bij stoplichten N262 oversteken, Heijbeeksestraat blijven
volgen.
96 1e weg LA Kerkweg.
96 1e weg RA, Boswachtersdreef
96 Boswachtersdreef gaat over in Rozenvendreef.
U bevindt zich nabij het Rozenven.
96 Rozenvendreef blijven volgen tot T-kruising.
U bevindt zich nabij het Recreatiebos Visdonk.

73 Rucphenseweg blijven volgen tot viaduct.
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Viaduct oversteken en bij rotonde RD, Pastoor Van
Breugelstraat.
Na spoorwegovergang LA, Margrietstraat.
Op kruispunt RD, Bosschenhoofdseweg.
Op driesprong LA, Onze Lieve Vrouwestraat richting Zegge.
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Voor spoorwegovergang RA, Lage Zegstraat.
Na Zegge, 1e weg RA, Hoge Heistraat.
Hoge Heistraat gaat over in Tussenweg.
Einde weg LA, Heesterbosstraat.
Op driesprong LA, St. Maartenstraat.
Einde weg LA, Oude Roosendaalsebaan (RA = RI knp. 70).
Oude Roosendaalsebaan gaat over in Nieuwenberg.
In plaats van RA,Vaartkant, spoorweg oversteken en direct
RA, Meirestraat.
Op T-kruising links, Meirestraat.
Kruispunt oversteken, RD Meirestraat.
Bij driesprong LA, Korte Zegstraat.
1e weg RA, Puitenbroekstraat.
Spoorweg oversteken, rechtdoor, Zwaanhoefstraat.
Bij kruispunt met Bredaseweg oversteken, RD fietspad volgen.
Bij stoplichten Beethovenlaan oversteken en LA onder
viaduct door.
Na viaduct (bij MacDonalds) RA,Takspui.
U bevindt zich nabij het Burgemeester Godwaldtpark.
Takspui blijven volgen tot Burg. Schneijderlaan.
Voor Burgemeester Schneijderlaan Takspui links oversteken,
LA fietspad volgen.
Twee keer bocht naar rechts en na circa 50 m. fietspad LA.
1e fietspad RA (bij Verzorgingshuis “De Bloemschevaart”).
Weg oversteken, fietspad volgen.
Bij kruising fietspaden schuin oversteken.
De A-dijk oversteken en fietspad blijven volgen.
Zundertseweg oversteken en LA fietspad langs
Zundertseweg volgen.
Na woonwagencentrum RA, fietspad volgen.

97 Op T-kruising RA, Zundertseweg.
97 In bocht aan de rand van Roosendaal links oversteken.
Hoge Langendijk.
98 Einde weg, 2 keer RA, Krampenloop en vervolgens
Langendijksestraat.
98 Einde weg LA, Roosendaalsebaan.
98 In bocht naar rechts LA, Roosendaalsebaan blijven volgen
(onverharde weg).
98 Bij kruising LA, Zeepestraat (verhard fietspad).
98 Einde weg RA, De Schietbaan.
U bevindt zich nabij de Rucphense heide.
98 Verhard fietspad blijven volgen.
Bij T-splitsing van fietspaden LA (RA = RI knp. 98)
Einde fietspad RD, Pierestraat.
Einde weg RA, Kade.
Einde weg RA, Raadhuisstraat.
Weg volgen richting Sprundel Raadhuisstraat, daarna
Sprundelseweg.
Na school aan linkerkant LA, Kozijnenhoek.
74 2e weg links, Baanvelden.
U bevindt zich nabij de Heemtuin Rucphen.
74 Na bezoek Heemtuin, Baanvelden vervolgen.
74 Einde fietspad RA, Bosheidestraat.
Einde weg LA, Bernardstraat.
74 Op kruising RA, Achterhoeksestraat.
74 Op driesprong LA, Achterhoeksestraat.
74 Op T-kruising RA, Ruchpenseweg.
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Bij kruising met Willem Dreesweg, LA fietspad volgen.
Onder viaduct (Rooseveltpoort) door, fietspad blijven volgen.
Einde fietpad RA,Willem Dreesweg oversteken, Kennedylaan.
3e weg LA, De Genestetlaan.
Weg blijven volgen tot Kinderboerderij Minnebeek,
einde route (circa 41 km.)

NME FIETSROUTE

BOS, BOERDERIJ & BESCHERMING

BELEEF HET OP DE FIETS
Deze NME-fietsroute is ontwikkeld in het kader van de Week van
de Vooruitgang 2005 (16-22 september). Een week vol activiteiten
die alternatieven voor groeiend autogebruik onder de aandacht
brengt. Op deze fietsroute komt u langs verschillende belevingspunten. Bij deze punten kunt u de natuur en het milieu beleven:
ruiken, voelen, zien en proeven !
Op de autovrije zondag 18 september 2005 hebben de belevingspunten speciaal voor u hun deuren geopend ! Maar ook na de week
van de vooruitgang bent u bij de verschillende belevingspunten
welkom. Raadpleegt u voor de verschillende openingstijden het
genoemde telefoonnummer of de internetsite. Veel van de
belevingspunten zijn gratis. Voor een aantal moet entree
betaald worden, deze zijn maximaal € 3,50 per persoon.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om bij verschillende belevingspunten iets te nuttigen en een sanitaire stop te maken.

4. RUCPHENSE HEIDE
Militair oefenterrein
Op werkdagen wordt het noordelijke gedeelte van de Rucphense
heide gebruikt voor militaire oefeningen. Spannend en stoer om te
bekijken én om er zelf rond te lopen ! Wat alleen kan buiten de
oefenperiodes. De heide bestaat uit verschillende planten en grassoorten. Een spannend gebied om door heen te fietsen.

5. HEEMTUIN RUCPHEN
Kikkers tellen
De Heemtuin Rucphen is één van de mooiste wilde plantentuinen
in Nederland ! Zelfs bezoekers uit Nieuw Zeeland hebben deze
tuin bezocht. De tuin weerspiegelt de natuur en het landschap in
West-Brabant. Kinderen kunnen hier veel beleven, zoals het tellen
van kikkers.
Meer informatie: tel. 0165-343014 of website:www.heemtuinrucphen.nl.

1. STARTPUNT, KINDERBOERDERIJ MINNEBEEK, MEC

6. BURGEMEESTER GODWALDTPARK

Amrozijnberg 202, Roosendaal
Spelenderwijs bezig met natuur en milieu
Binnenkort opent het Milieu Educatief Centrum (MEC) haar
deuren op het terrein van kinderboerderij de Minnebeek. Het
MEC organiseert educatieve activiteiten en heeft een interessant
documentatiecentrum. Daarnaast biedt de kinderboerderij veel
vermaak voor de allerkleinsten. Kortom een bijzondere combinatie
van leuke activiteiten voor jong en oud waarbij men bewust bezig is
met natuur en milieu !

“Groene Oase”
Het Burgemeester Godwaldtpark valt onder het herinrichtingproject “Groene Oases Roosendaal”. Zo wordt het beperkt
landschappelijk groen van de stad gecompenseerd. De beek de
Krampenloop blijft, ook na de herinrichting, de ruggengraat van
het Burgemeester Godwaldtpark. Voor de kinderen is er in het
park een speeloase !

Meer informatie: tel. 0165-558566

2. GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIED
Grondwaterbeschermingsgebied
In verschillende gemeenten wint het waterleidingbedrijf grondwater.
Het gebied waar dit water wordt opgepompt om het te zuiveren
heet een waterwingebied.Veel van deze gebieden liggen midden in
de natuur. Die zorgt voor de bescherming van het grondwater.
Rondom een waterwingebied ligt een ruimere beschermingszone,
een zogenaamd grondwaterbeschermingsgebied. Dit gebied mag
worden bewoond. Met deze fietsroute komt u door zo’n grondwaterbeschermingsgebied.

3. RECREATIEBOS VISDONK, INCLUSIEF ROZENVEN
Een variërende omgeving…
In het recreatiebos Visdonk is van alles te beleven. Er is een midgetgolfbaan, een houten speeltuin en een herten- en moeflonkamp
aanwezig. Eerst komt u langs het Rozenven en vervolgens door een
gebied met een variërend landschap: loofbos, naaldbos, gemengd
bos, weiden, akkers, ven, houtwallen en een heide die begraasd wordt
door een kudde Kalmthoutse schapen. De gemeente Roosendaal
zorgt ervoor dat dit gebied in goede staat blijft.
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