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Route 7. Ontdek Breda
Volg na het verlaten van de evenementenhal het fietspad
langs de Bavelseparklaan, het evenemententerrein af. Ga
bij de stoplichten rechtdoor, steek de A27 over. Ga direct
na het viaduct rechtsaf de geluidswal op en neem het pad
schuin naar beneden.
Volg het pad onderaan de heuvel rechtsaf. Sla bij de
snelweg linksaf en loop parallel aan de weg verder. Je
komt nu langs een kunstwerk van Joep van Lieshout, de
'Trechterman'. Neem ca. 75 m na de Trechterman het pad
met het trappetje links de wal op.
Neem bovenop de wal het trappetje linksaf, de heuvel af.
Sla onderaan het trappetje het pad rechtsaf in, de witte
flat ligt aan je linkerhand. Na ca. 75 m sla je - bij het
bankje - linksaf de straat 'Sterrenbos' op. Volg deze straat
tot aan de doorgaande weg (= Heerbaan). Steek de
Heerbaan over en sla linksaf. Ga na ca. 200 m rechtsaf de
'Draaiboom' in.
Loop rechtdoor het pad links van de flat op. Volg dit pad
langs grasveldjes en tussen de huizen tot aan het eind. Je
loopt recht op een grote flat af. Sla voor de flat rechtsaf de
Weilustlaan op. Ga bij de volgende kruising linksaf het
Langveld op.
Na de sportvelden gaat Langveld over in de Lage Kant,
volg deze tot het eind, loop met de bocht mee naar rechts.
Steek over naar het voetpad rechts van het water. Volg
het pad langs het water, linksom door het park.
Steek de straat over ( = Mgr. Leijtenstraat) en blijf het
voetpad volgen, tot aan de Beverweg. Steek de Beverweg
over en volg het pad rechtdoor langs het water. Ga aan
het eind linksaf de Mgr. Hopmanstraat op. Je passeert de
Brabantlaan. Ga ca. 50 m verder bij de vijf paaltjes
rechtsaf het plantsoen in. Neem aan het eind van het
plantsoen het pad rechtsaf en loop rechtsaf naar de
Wilhelminasingel.
Volg de Wilhelminasingel tot aan de verkeerslichten.
Steek hier linksaf over naar de Nassaustraat. Volg de
Nassaustraat rechtdoor. Deze gaat over in de
Sophiastraat. Volg deze tot het eind. Tot de J.F.
Kennedylaan.
Steek bij de verkeerslichten de J.F. Kennedylaan over en
volg het voetpad het Valkenbergpark in. Houd het pad
rechts aan. Je passeert jet Nassau Baroniemonument. Ga
hier rechtdoor over het rode bruggetje. Neem na het
e
bruggetje het 2 pad van rechts, in de richting van de kerk.
Sla aan het eind van dit pad linksaf en loop rechtdoor tot
aan de ruïne van de toren. Neem hier het voetpad
rechtsaf het park uit (richting Begijnhof). Ga rechtsaf de
Catharinastraat in.
Loop rechtdoor tot aan het Kasteelplein, ga hier rechtsaf
en loop langs het ruitermonument tot het eind van het
plein. Hier is een watertappunt. Ga linksaf de Cingelstraat
in. Volg deze tot deze overgaat in de Kraanstraat, sla hier
linksaf de Schoolstraat in (let op: is een smal straatje).

Loop de Schoolstraat uit tot aan de
Havermarkt en ga aan de linkerzijde
van de Havermarkt – naast café
Bruxelles – winkelpassage ’t Sas in.
Steek het binnenplein rechtdoor over, naar de uitgang van
de passage. Ga linksaf de Lange Brugstraat in. Neem de
volgende straat linksaf, richting de Grote Kerk. Loop voor
de kerk rechtsaf het Kerkplein op, tot aan de Grote Markt.
Ga op de Grote Markt rechtsaf en neem de eerste
winkelstraat linksaf ( = Veemarktstraat). Ga bij de eerste
kruising rechtsaf de Molenstraat in. Sla aan het eind van
de Molenstraat linksaf de Oude Vest op. Volg deze linksaf
de Vlaszak op. Loop door tot aan de verkeerslichten en
steek rechtsaf over naar de Boschstraat. Loop deze uit.
Maak aan het eind van de Boschstraat een scherpe bocht
rechtsaf de Kloosterlaan in. Sla halverwege de
Kloosterlaan – tussen het gevangenisgebouw en
appartementencomplex – linksaf de Rijngraafstraat in.
Loop deze uit tot aan de voorzijde van de Pathé-bioscoop.
Sla linksaf en loop voor het Bowlingcentrum langs. Ga bij
het pad langs het water (= Nassausingel) rechtsaf.
Steek bij de verkeerslichten de Claudius Prinsenlaan over
en neem de brug linksaf over het water. Steek bij de
verkeerslichten de Wilhelminasingel over en volg het
eerste voetpad rechtsaf, langs het oorlogsmonument.
Houd bij de T-splitsing in het parkje het voetpad rechts
aan. Ga rechtsaf de Hertog Janlaan in en sla bij de kruising
linksaf de Lovendijkstraat in.
Volg de Lovendijkstraat tot aan een kruising met
verkeerslichten. Steek over en volg het voetpad linksaf tot
aan de doorgaande weg (= Claudius Prinsenlaan). Neem
het (fiets)pad vóór de verkeerslichten rechtsaf. Volg het
pad tot aan de volgende verkeerslichten en steek hier vóór het tankstation – linksaf de Claudius Prinsenlaan
over.
Loop links langs het Sportcentrum. Neem direct na de
parkeerplaats van het Sportcentrum het pad rechtsaf. Ga
bij het water rechtsaf en volg het pad langs het water. Je
passeert een groene brug, loop hier rechtdoor en neem
het pad langs het water.
Aan het eind van dit pad steek je via de brug de straat
(=Nieuwe Inslag) schuin links over en vervolgt je weg via
het pad dat tussen de sportvelden loopt. Sla aan het eind
van dit pad – bij het zwart-wit geblokte pleintje – vóór de
huizen rechtsaf en het volg het pad dat aan de
rechterzijde langs de huizen loopt.
Steek aan het eind van dit pad - bij het tankstation –
rechtsaf de Heerbaan over en volg het fietspad rechtsaf
achter het tankstation. Volg dit pad met een bocht naar
links, steekt de A27 over, steek over bij de verkeerslichten
en volg het fietspad terug naar het evenemententerrein.

