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De route start bij wandelknooppunt 46, op kruising Hofstraat, Sint Janstraat
en Bovendonksestraat. Volg de aanwijzingen naar knpt 47. Steek de straat
over. Er zijn twee mogelijkheden. Een is om direct naar links te gaan via de
Bovendonksestraat naar het volgende knpt. Ik heb voor optie 2
gekozen.
Loop de oprijlaan op naar “Conferentiecentrum Bovendonk”. De pijltjes
leiden u rond het grote gebouw. Dit gebouw is in 1907 gebouwd en lange
tijd als seminarie in gebruik geweest. Tegenwoordig is het in gebruik als
conferentiecentrum, hotel, priesteropleiding en als studentenhuis (info
Wikipedia).
Nog steeds 47 volgend loopt u door wijk Bovendonk om ten slotte bij Achter ’t Hof uit
te komen. Steek hier de weg over en ga rechtdoor. U loopt hier langs diverse
sportvelden. U komt vanzelf uit op de Haspelstraat, knpt 49. Ga hier rechtsaf. U loopt
nu een recreatiegebied in. Hier is een villapark, caravan- en chaletpark, camping en
natuurlijk waterspeelpark Splesj (Bosbad Hoeven). De Haspelstraat verder volgend
komt u uit op de Oude Antwerpsepostbaan. Knpt 33. Ga hier linksaf en kort daarna
rechtsaf, knpt 34, de Slikstraat in. Ga naar knpt 32 en vervolgens het rijtje
af naar 31, 30 en 29. U ziet onderweg diverse bedrijven. Kassen,
tuinderijen, boomkwekerijen, akkers en weiden. De Jan Teunisstraat
uitlopend loopt u een stukje langs de rondweg van Oudenbosch, de
Oudenbossche Koepelbaan.
De Nattestraat gaat over in de Pagnevaartweg en zo loopt u de bebouwde kom
van de koepelstad binnen. Deze weg volgt u met de bocht naar links mee om
uiteindelijk bij de Spoorlaan tegen het spoor uit te komen. Hier het
fiets/voetpad rechts volgend en het spoor bij het station oversteken.
Het station uitlopend, linksaf en 150 m. verder rechtsaf de Lollestraat in.
Uw weg vervolgen naar knpt 4, het einde van de tocht.

Terug naar start kunt u via de Verbindingsroute 2-1 Oudenbosch - Hoeven – (11,7 km) of
de kortste weg via borden. (4,1 km)

Deze route is onderdeel van “de Verbindingsroutes”. De set bestaat uit 10 routes die
de 5 kernen van Halderberge verbinden en hiermee ook de verbondenheid van de 5
kernen wil verstevigen.

