
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. 

5-1 Verbinding  Oud Gastel - Oudenbosch 
Lengte route; 10,0 km   Moeilijkheidsgraad 4/10 

De route is bijna helemaal verhard op 0,5 km steenslagpad en 0,8 km laarzenpad na 
en is nagenoeg vlak. 

De route start bij wandelknooppunt 87, op de Markt in Oud Gastel bij de H. 
Laurentiuskerk. Ga hier de Kerkstraat in naar knpt 42. Bij de verkeerslichten linksaf 
richting knpt 41 en hier rechtsaf oversteken en richting knpt 47. U loopt hier het 

buitengebied in. Bij knpt 48 links aanhouden en zo komt u bij een 
voetgangersbruggetje over de snelweg (A17). Pas op! Het bruggetje is vrij steil. 
Het gebied waar u nu loopt is niet te vergelijken met de (klei)polders aan de 
noord en noord-oost en westkant van Oud Gastel die stammen uit de 16de 
eeuw. Dit gebied is zandgrond en oud veengebied  

Over de brug komt u in de Opperstraat, loop door tot knpt 21 en ga hier rechtsaf naar 
knpt 20. Daar gaat u links de Noordhoeksestraat  in. Bij knpt 22 links, 
Spijperstraat, richting knpt 99. Het laatste stuk naar 99 is over een half 
verharde weg. Ga hier links de Zeggeweg op richting knpt 23. Loop verder 
parallel aan de Oudenbosche Koepelbaan en volg verder de Zeggeweg. Bij 
knpt 23 aangekomen volgt u de weg naar knpt 1. U komt nu bij het Gastels 
Laag (Laarzenpad). Afhankelijk van het seizoen, de neerslag en uw route door het 
gebied heeft u laarzen nodig of niet. Rechtsom is de droogste route. Linksom iets 
langer en iets vochtiger doordat het iets lager ligt. 

Het Gastels laag is een oude veenafgraving. Na de veenafgravingen bleef 
er nat grasland over. Door afwatering van het gebied, 
o.a. nodig voor de landbouw en waterwinning, is het 
gebied droog komen te staan. Om het gebied te 
behouden is in 1995 een gedeelte (12 ha) afgegraven 
om te zorgen dat kwelwater weer bij de wortels van de 
begroeiing kon komen. Hierdoor is een heel mooi gebied ontstaan 
met een rijke flora waar veel zeldzame planten groeien. Het gebied 
van totaal 23 ha bestaat uit schraalgrasland, blauwgrasland en een 
elzenbroekbosje. Als u aan de andere kant het gebied weer uitloopt 
komt u bij knpt 1 uit. Ga hier rechtsaf naar knpt 2, vervolgens 3 en 

4, het einde van deze wandeling. 

Terug naar start via 5.2 Oudenbosch – Oud Gastel (11.1km) of de kortste weg via 
borden.  


