4-2 Verbinding Bosschenhoofd - Hoeven
Lengte route; 7,5 km
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De gehele route is nagenoeg vlak terrein. Een gedeelte (±0,7 km) van de route is
onverhard bospad. Voor minder mobiele mensen is er de mogelijkheid om op de
Oude Bredase Postbaan niet het bos in, maar rechtdoor te gaan en na 400 m. zit u
weer op de juiste route.
De route start bij wandelknooppunt 68. Dit is vlak bij de Heilig Hart van Jezuskerk
aan de Pastoor van Breugelstraat. Loop in zuidelijke richting naar knooppunt 65,
ga het spoor over, knpt 64 en nog rechtdoor naar knpt 61. Dat
schiet lekker op. De eerste 4 punten weg en nog geen kilometer
gelopen.
Bij knpt 61 gaat u linksaf en vervolgens rechts aanhouden
zodat u langs de kop van de startbaan van het vliegveld
loopt. Knpt 62 aanhouden.
Dit vliegveld is Breda International Airport. De oude naam
is vliegveld Seppe. Begonnen als zweefvliegveld in 1949
en uitgegroeid tot internationale luchthaven met verharde
baan. (sinds 2002)
Loop verder langs de lange zijde van het vliegveld. Bij de hoge
reclamepaal bent u aan het einde van het vliegveld. Ga hier linksaf en
kruis nogmaals de vliegroute. (Op tijd bukken). U komt weer aan de
bosrand en volg nu de route het bos in. U gaat van 62 naar 66 en
vervolgens naar knpt 41. U loopt langs de bosrand en langs spoorlijn
Roosendaal – Etten-Leur over de Oude Bredase Postbaan. Een rustig
landweggetje met veel groen.
Bij knpt 41 de weg oversteken (pas op!) en verder naar knpt 42. U loopt nu via de
Heul naar de bebouwde kom van Hoeven. Verder knpt 9 en 44 en dan door het
winkelgebied, de Sint Janstraat naar het eindpunt knpt 68. Einde reis, tijd voor iets
lekkers.
Terug naar start; Verbinding 4-1 Hoeven – Bosschenhoofd (6,2 km) of volg de
borden voor de kortste weg. (4,4 km)

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.

