
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. 

4-1 Verbinding  Hoeven  - Bosschenhoofd  
 
Lengte route; 6,2 km   Moeilijkheidsgraad 5/10 Ongeveer 2,2 km van de route is 
onverhard (bos)pad. Verharde wegen zijn altijd binnen 1 km van de route aanwezig. 
(Zie kaartje) 

 

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. 
Optie 1 is om direkt 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 de 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 weer rechtdoor het onverharde 
pad op naar knpt 48. Volg vanaf hier knpt 94. U loopt hier aan de achterzijde van Bosbad 
Hoeven ( nu Splesj) waar vroeger half West-Brabant een dagje met het gezin of vrienden 
doorbracht. Na ± 500 m. komt u op de Bovenstraat uit. Ga hier rechtsaf.  

In de bossen aan uw linkerzijde bevond zich ooit sterrenwacht Simon Stevin later 
Quasar geheten. Inmiddels is dit Volkssterrenwacht 
Tivoli geworden en verplaatst naar Oudenbosch. 

Blijf de Bovenstraat volgen tot u bij de Oude 
Antwerpsepostbaan komt. Knpt 36. Ga hier rechtsaf. 
Bij knpt 35 linksaf, het bos in. Dit is het Pagnevaartbos. 
Een mooi bosgebied vernoemd naar de Pagnevaart, 

mogelijk een oude turfvaart, gegraven in 1595 t.b.v. 
turfwinning. In het bos komen allerlei broedvogels voor, 
waaronder de groene specht.  

Het vervolg van de route is veelal onverhard tot u bijna bij knpt 90 bent. U bent nu in de 
Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd. 200 m. links de straat in en u bent bij knpt 
68, het eindpunt.  

Terug naar start kunt u via de Verbindingsroute 4-2 Bosschenhoofd - Hoeven (7,5 km) of 
de kortste weg via borden. (4,5 km) 


