
Deze route is onderdeel van “de Verbindingsroutes”. Deze set bestaat uit 10 

routes die de 5 kernen van Halderberge verbinden en hiermee ook de 

verbondenheid van de 5 kernen wil verstevigen. 

2-1 Verbinding  Oudenbosch - Hoeven 
Lengte route; 11,7 km   Moeilijkheidsgraad 3/10 

De route is over een lengte van ± 2 km onverhard en niet goed toegankelijk voor rolstoelen, 
rollators, kinderwagens e.d. Een omleiding is verderop in de tekst opgenomen. 

De route start bij wandelknooppunt 4, t.o. de Basiliek in Oudenbosch. Volg hiervandaan de 
aanwijzingen naar knpt 98. U loopt langs de basiliek de Pastoor Hellemondsstraat in. 
Vervolgens rechtdoorlopend komt u in de Julianalaan, het Wilhelminaplein, de Beatrixlaan, 
de Hemiksemstraat en nog een klein stukje Bornhemweg. Knpt 97. Hier rechts naar knpt 
78 de Wolvenstraat in. Hier begint het buitengebied van Oudenbosch.  

Vervolgens loopt u van knpt 78 naar 71, 72, 77 en 70. Hierbij wordt de spoorlijn 
Oudenbosch – Zevenbergen enkele keren gekruist. Het is een rustig poldergebied 
met weinig doorgaand verkeer. Bij knpt 70 aangekomen begint het onverharde 
deel van de route. (Zie omleiding onderaan tekst ¤) Dit gebied heet Hoevense 
Beemden. Het is een stukje bos langs de Polderdijk met enkele vijvers 
er in. Bij de vijver aan het andere einde van het gebied zijn 
voorzieningen aangelegd zodat het een prachtige visvijver is. 

Bij knpt 57 aangekomen loopt u dit gebied weer uit. Ga 
rechtsaf de Eerste Molenweg op naar knpt 86. Wat hier opvalt 
zijn de vele windmolens die hier in de 
polder staan.  

Geniet van de weidse blik in de polder. In 
de verte ziet u de watertoren van Etten-
Leur, de silo’s van de voormalige 

suikerfabriek in Zevenbergen, de basiliek van 
Oudenbosch waar het startpunt is en de kerk en Bovendonk van Hoeven, 
de bestemming. 

Volg de route door de polder door de knooppunten 86, 85, 84, 88 en 89 aan 
te tikken. 

U bent nu aan de noordkant van Hoeven. Steek bij de rotonde recht over. 
Knpt 46 bevindt zich op de hoek Hofstraat en Sint Janstraat. Het einde van 
deze tocht 

Terug naar start; Verbindingsroute 2-2 Hoeven – Oudenbosch (7,4 km) 

¤ Omleiding van knpt 70 naar knpt 57 

De omleiding voor het minder goed begaanbare gedeelte in de route is vanaf knpt 70, linksaf 
Koksweg naar knpt 44, vervolgens knpt 42, 51 en tot slot 57. Hier de route vervolgen naar knpt 
86. Zie boven. Deze omleiding is ± 3 km langer. 


