Route Verlengen.
In het hoofdstuk “Knooppunten” vindt u de routes van de “Reis langs de Weerijs”.
Vanuit het zuiden eindigt het pad bij
knooppunt

bij de hoek Bernardsingel – Vredenburchsingel.

30

Maar je hoeft niet meteen om te keren, je kunt ook verder fietsen!


Naar Grote Markt (weekmarkt di/vrij, Grote of O L V Kerk, haven, Valkenberg).
Neem naar links de binnensingel, naar knooppunten
en

36
en vanaf
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47
rechtsaf richting Grote Toren

“Kom ik terug van verre reizen,
Zie ik die Grote Toren staan.
Dan gaat mijn bloed weer sneller stromen,
Dan gaat mijn hart weer sneller slaan”.
Uit “Ons Breda”, zangkoor Lappen vol Smart.
https://www.youtube.com/watch?v=bGC6DOKhWaw



Naar Chasse theater & cinema (ook: Stadskantoor, Stedelijk Museum Breda, Holland Casino Breda,
cafe/restaurant/brouwerij de Beyerd).
Rijdt vanaf knooppunt
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naar rechts (Vredenburchsingel), op het einde naar links (Markendaalseweg) en neem na 100 meter rechts
de binnensingel naar knooppunten
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en
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vanaf hier naar links en je bent er!


Woonboulevard Breda XXL (meer dan 50 winkels, maar ga je onder HSL/A16 door, dan vind je de rust van
het Liesbos).
Stroomafwaarts volg je vanaf Zundert de knooppunten
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dan richting .
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Rat Verlegh Stadion (NAC Breda)
Zie route naar Grote Markt:
bij knooppunt
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linksaf (Lunetstraat).

https://www.youtube.com/watch?v=XaFI5_Yzacg

Maar ook aan het einde van het fietspad bij Zundert is je route goed te verlengen.


Van Goghhuis Zundert (kunstcentrum, VVV, restaurant en vlakbij: grafzerk Vincent van Gogh).
Vanuit Breda in zuidelijke richting eindigt het fietspad bij de Bakkebrugstraat, vandaar naar rechts naar
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Vervolgens

64

en dan richting

65

www.vangoghbrabant.com/nl/zundert


Vogel Revalidatie Centrum en Oude Buisse Heide.
Vanaf Bakkebrugstraat rechtsaf naar

steek Bredaseweg over N263 naar

Vogel Revalidatie Centrum
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De gedichtenroute van Henriette Roland Holst vecht hier om aandacht met diverse uitnodigende terrassen!



Trappisten Abdij Maria Toevlucht.
Natuurlijk vanuit Zundert te bereiken, maar vanuit Breda prima te befietsen vanaf Rijsbergen via het
prachtige landgoed de Pannenhoef.
Rijsbergen=

dan
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Godfried Bomans idealiseerde in de zeventiger jaren het kloosterleven in deze abdij, dat hij kende via zijn
broer Jan. Tegenwoordig is de abdij bekend van de trappistenbiertjes, die er gebrouwen (en verkocht)
worden.


Autotaalglas Trainingscentrum NAC Breda.
Vanaf
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naar
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dan linksaf (Meirseweg) en bij 5e afslag naar rechts:

Rustenburgstraat, na 800 meter ben je er. Probeer te achterhalen, wanneer er openbare trainingen zijn.


Bloemencorso Zundert: een speciale vermelding waard!
Alleen 1e weekend van september, maar het leeft in Zundert het hele jaar door!
Vanaf
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aanwijzingen van verkeersregelaars volgen.

https://www.youtube.com/watch?v=7E2RDhu22ns

