MEER INFORMATIE: WWW.RMD.NL

NMEERPUNT

30 KM

NME FIETSROUTE

ZIJDE, ZWEMMEN & ZWEVEN

ROUTEBESCHRIJVING
De routebeschrijving is op basis van knooppunten uit het fietsroutenetwerk. De linkerkolom vermeldt de knooppunten die moeten
worden gevolgd. 31 Let op: de beschrijving in rood wijkt af van het fietsroutenetwerk !
(RA = rechtsaf; RD = rechtdoor; LA = linksaf; RI = richting.)
Na een bezoek aan het Aboretum (Markt 46, O’bosch),
Het parkeerterrein afrijden, einde steegje LA, de Markt.
Bij verkeerslicht RA, Fenkelstraat.
Weg volgen RD, gaat over in Prof. van Ginnekenstraat.
Bij haven RD, Kaaistraat.
Weg volgen, na linkse bocht RA,West-Vaardeke.
Weg volgen, gaat over in Standaarbuitensedijk.
31 Links ligt Zijdemuseum de Schans (P.C. Keetweg 1).
33 Weg vervolgen, bij brug RA en direct LA, Oudlandsedijk.
35 Oudlandsedijk blijven volgen, bij t-splitsing LA, Goudbloemsedijk.
5 Weg volgen en na haven ‘Lamgat’ RA, Poldersdijk.
U bevindt zich nabij de Hoevense Beemden.
5 1e weg LA, Eerste Molenweg.
U komt langs café-restaurant ‘In de Oude Watermachine’.
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2e weg LA, A-B weg.
Einde weg RA,Vierde Molenweg.
1e weg LA Papenweg.
Weg volgen RD, gaat over in Palingstraat.

78 Eind weg LA, Halderbergselaan.
1e weg RA, St. Janstraat.
Bij minirotonde LA, Bovendonksestraat.
Weg volgen, 1e rotonde RD, Bovendonksestraat.
1e weg RA, Haspelstraat.
75 Weg volgen en op t-splitsing LA, Oude Antwerpsepostbaan.
U bevindt zich nabij de Pagnevaart en passeert waterspeelpark Splesj (Oude Antwerpsepostbaan 81b).
Voor sterrenwacht Quasar (Bovenstraat 89) moet u op
viersprong links af.
75 Op viersprong ‘LET OP’ LA, Van Opdorpendreef.
73 Na spoorwegovergang RA, Oude Bredasepostbaan.
U komt langs vliegveld Seppe en vliegend Museum Seppe.
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Na vliegveld RA, Bredasebaan.
Bij rotonde RA, Pastoor van Breugelstraat.
Na spoorwegovergang LA, Margrietstraat.
Weg volgen RD, Bosschenhoofdseweg.
1e weg LA, Onze Lieve Vrouwestraat.
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Vlak voor spoorwegovergang RA, Lage Zegstraat in.
2e weg RA, Hoge Heistraat.
Weg volgen, na bocht naar rechts RD,Tussenweg.
Op t-splitsing LA, Heesterbosstraat.
Op t-splitsing LA, St. Maartenstraat.
Na spoorwegovergang RA, Oude Roosendaalsebaan.
Weg volgen, gaat over in Langenbergsestraat.
1e weg RA, Nieuweweg.
Weg volgen, gaat over in Heinsbergsestraat.
Einde weg LA, Industrieweg.
Kruispunt(Molenstraat) oversteken, Parklaan.
1e weg LA, Ankerstraat.
Bij minirotonde RA, Aloysiushof.
Weg volgen LA, Aloysiushof.
U ziet aan de linkerkant het Natuurhistorisch en
volkenkundig museum.
Einde weg RA, u gaat door de poort rechtsaf de Markt op.
Vlak voor de stoplichten RA. Door steegje naar parkeerplaats voor het Aboretum, einde route (circa 30 km).
Om de route in te korten kan een kortsluitroute worden
gebruikt vanaf belevingspunt 4 (Conferentiecentrum
Bovendonk). Bij minirotonde (in Hoeven) RA, Hofstraat.
Bij grote rotonde LA (richting Oudenbosch), St.Bernardusstraat.
Weg volgen RD, gaat over in Bosschendijk. Bij rotonde LA
(richting centrum), Bosschendijk. Bij rotonde RD (richting
centrum), Bosschendijk. Na spoorwegovergang RD,
St.Bernaertstraat. Na stoplichten direct LA. Door steegje
naar parkeerplaats voor het Aboretum, einde route.
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BELEEF HET OP DE FIETS
Deze NME-fietsroute is ontwikkeld in het kader van de Week van
de Vooruitgang 2006 (16-22 september). Een week vol activiteiten
die alternatieven voor groeiend autogebruik onder de aandacht
brengt. Door te gaan fietsen, draagt u bij aan uw gezondheid en
veiligheid en aan die van andere.Tevens verbetert het de kwaliteit
van het milieu.
Op deze fietsroute komt u langs verschillende punten waar u
de natuur en het milieu kunt beleven. Bij deze punten kunt u
de natuur en het milieu beleven: Ruiken, voelen, zien en proeven!
Raadpleeg voor de openingstijden genoemde telefoonnummers
of websites.Vaak bestaat er de mogelijkheid om iets te nuttigen
en een sanitaire stop te maken.

1. STARTPUNT ARBORETUM
Markt 46, Oudenbosch
Glorieuze kloostertuin
Halverwege de 19e eeuw vestigden de Broeders van St. Louis
en de paters Jezuïeten zich in twee kloosters in Oudenbosch.
Beiden lieten een tuin aanleggen genaamd Arboretum Oudenbosch.
Deze glorieuze kloostertuin is vanaf 1841 in verschillende fasen
gevormd en zeker het bezichtigen waard!

5. WATERSPEELPARK SPLESJ
50 jaar waterpret in bosbad Hoeven
In deze bosrijke landelijke omgeving ligt vakantiepark Bosbad Hoeven.
Een feest voor het gezin met waterspeelpark Splesj met spetterende
waterattracties en de prachtige indoorspeeltuin Bubbels.
Meer informatie: www.bosbadhoeven.nl

6. PAGNEVAART
Schetsen als Vincent van Gogh
Een mooi stukje groen in de Gemeente Halderberge, ook
Vincent Van Gogh wist dit.Toen Vincent in 1881 voor een
periode in Etten(Leur) woonde is hij begonen met een tekenstudie
en bezocht hiervoor ook de omgeving van de Pagnevaart.

7. STERRENWACHT QUASAR
Ontdek het sterrenstelsel
Veel geleerden denken dat het heelal zo'n 12 tot 20 miljard jaar
geleden is ontstaan met een enorme knal. Er zijn veel meningen
over het ontstaan van het heelal. Een ding is zeker, Quasar brengt
het heelal dichterbij in het nieuwe edufun-centrum.
Meer informatie: www.quasarheelal.nl

Meer informatie: www.arboretumoudenbosch.nl.

2. ZIJDE MUSEUM DE SCHANS
De fascinerende wereld van zijde
Waarom is zijde eigenlijk zo duur? Waar komt het vandaan?
Wat kun je ermee doen? Zijdemuseum en Educatieve boerderij
De Schans ontvangt u graag om u rond te leiden.Verder scharrelen
er allerlei dieren rond op het erf van De Schans.
Meer informatie: tel. 0165-320095 of website: www.halderberge.nl >toerisme

3. HOEVENSE BEEMDEN
Het kan me geen moer schelen
Begin van de 14de eeuw stond de abt van St. Bernardus grond
af aan de bewoners.Volgens de abt werd er door het moeren
(het veen afsteken en verbranden om zout te winnen) van het land
veel schade aan het gebied toegebracht. Hierdoor overstroomde
het gebied regelmatig. Met als gevolg een verbod op het moeren
of ontgronden. Zo is de basis van dit natuurgebied van het
Staatsbosbeheer ontstaan.

4. CONFERENTIECENTRUM BOVENDONK
Laat je inspireren
Tussen 1282 en 1287 stichtte de abdij van St. Bernardus een
buitenpost ('uithof') in het huidige Hoeven. Later werd hier
een priestersopleiding gevestigd. De uithof lag op een donk,
vandaar de huidige naam Bovendonk. Een gebouw met de sfeer
van rust en inspiratie.

8. VLIEGEND MUSEUM SEPPE
Geschiedenis de lucht in
Bij vliegveld Seppe vindt u een Vliegend museum. Bijna de hele
collectie is luchtwaardig en is regelmatig te aanschouwen in de lucht.
Meer informatie: www.luchtvaartmuseum.nl

9. NATUURHISTORISCH EN VOLKENKUNDIG MUSEUM
Museum op Zicht
De broeders van St. Louis gebruikten vroeger deze museumcollecties
om jongeren in hun onderwijs kennis te laten maken met natuur.
Het Natuurhistorisch en volkenkundig museum exposeert op het
gebied van geologie, levende natuur, mens, milieu en volkenkunde.
Eens per maand is er een actieve doemiddag voor de jeugd.
Meer informatie: tel. 0165-315743 of website: www.nvmoudenbosch.nl
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