OPEN MONUMENTEN
DAGEN BREDA
za 10 & zo 11 sept

FIETSROUTE RONDJE ZUID
Op zaterdag 10 en zondag 11 september openen meer dan vijftig monumentale panden de deuren en is het programma uitgebreider
dan ooit. Naast de vertrouwde iconen van de stad, brengt het programma ook dit jaar weer nieuwe dingen. Deze fietsroute Rondje Zuid
is door het (fiets) Gilde de Baronie samengestelde voor Open Monumenten Dagen Breda en gaat langs alle 8 monumenten zuidelijk van
het stadscentrum.
De fietsronde loopt via het Ginneken, het Markdal, Ulvenhout, het Ulvenhoutse Bos, Bavel, de wijk IJpelaar terug naar het Ginneken. Op elk punt kan
uiteraard gestart worden, op de kaart gezien wordt deze route “tegen de klok in” gereden. Totale afstand, wanneer de gehele ronde gereden wordt is 19 km.
PROTESTANTSE LAURENTIUSKERK

KARKOOI - COMPLEX DE PEKHOEVE

KORENMOLEN DE HOOP

Duivelsbruglaan 1 | Ginneken

Dorpstraat 90 | Ulvenhout

Schoutenlaan 75 | Bavel

Zaterdag & zondag 13.30 - 16.30 uur

Zaterdag & zondag 11.00 - 17.00 uur

Zaterdag & zondag 11.00 - 16.30 uur

LANDGOED BOUVIGNE

MUSEUM PAULUS VAN DAESDONCK

SACRAMENTSKERK BREDA

Bouvignelaan 5 | Mastbos

Pennendijk 1 | Ulvenhout

Zandberglaan 58 | Zandberg

Zondag 11.00 - 17.00 uur

Zaterdag & zondag 11.00 - 17.00 uur

Zaterdag 11.00 - 17.00 uur

LANDGOED NUWENHUYS

KERKHOF BAVEL

Reeptiend 50 | Mastbos

Kerkstraat 1 | Bavel

Zondag 11.00 - 17.00 uur

Zaterdag & zondag 11.00 - 17.00 uur

Tijdens de open monumentendagen kan je de
monumenten bezoeken op de hier genoemde
tijden. Fiets je op een ander moment, check dan
vooraf de openingstijden van de verschillende
monumenten.
Zie omme zijde voor routebeschrijving ->

Fietsroute Rondje Zuid
Kijk op de website voor het actuele programma en informatie over reserveren www.omdbreda.nl

OPEN MONUMENTEN
DAGEN BREDA

FIETSROUTE RONDJE ZUID
De fietsronde loopt via het Ginneken, het Markdal, Ulvenhout, het Ulvenhoutse Bos, Bavel, de wijk IJpelaar terug naar het Ginneken. Op elk punt kan uiteraard
gestart worden, op de kaart gezien wordt deze route “tegen de klok in” gereden. Totale afstand, wanneer de gehele ronde gereden wordt is 19 km.

1. PROTESTANTSE LAURENTIUSKERK GINNEKEN Ingang rechts van huisnummer 9 op de Duivelsbruglaan.
Vervolg Duivelsbruglaan naar links. Op de driesprong LA Bouvignelaan. Na ±350m aan de linkerhand.
2. LANDGOED BOUVIGNE Vervolg de Bouvignelaan RD, al na ±150m LA, grindpad dat leidt naar de boerderij van Staatsbosbeheer, daar RA fietspad volgen (Markdal), steeds RD, aan het RA en direct aan de
linker hand is gelegen
3. LANDGOED NUWENHUYS Daarna terug naar het fietspad en bruggetje over de Mark (=fietsknooppunt
36), RD (= Suikerpad). Aan het eind van het fietspad RA en direct weer LA Mgr. van Hooijdonkstraat.
Aan het eind RA Dorpstraat en meteen aan de rechter hand ligt het Pekhoeveterrein met rechts
4. KARKOOI - COMPLEX DE PEKHOEVE Vervolg de Dorpstraat. Bij de rotonde 3/4 gaan, ‘t Hofflandt en direct
RA, is de Pennendijk. Op nummer 1 is gevestigd het
5. MUSEUM PAULUS VAN DAESDONCK
Pennendijk steeds maar RD blijven vervolgen. Op de viersprong met de Annevillelaan ook RD en
daarna meteen LA slaan Berkendreef, op de rotonde de 2e straat RA, is de Gebuurdreef, en weer direct
RA Torendreef (langs nieuwe witte huizen). Aan het eind door het hekje het bos in. Direct RA slaan, is
fietspad. Dit geheel uitrijden en dan LA Huisdreef.
Aan het eind RA Rouppe van der Voortlaan, wordt dr. Deken Dirckxweg. Bij de rotonde RD,
blijft dr. Deken Dirckxweg. Aan het eind LA Brigidastraat. Voorbij de winkels aan de linker kant is het
6. KERKHOF BAVEL gelegen (Kerkstraat). Vervolg de Kerkstraat naar links. Op de rotonde 3/4 gaan, is Hof,
nu 2e straat RA Schoutenlaan. Doorrijden tot aan
7. KORENMOLEN DE HOOP Voor de molen LA slaan. Met je rug naar de molen neem je het fietspad dat
schuin links naar boven loopt (over de A27). Aan het eind van het fietspad RD Nieuwe Wolfslaarlaan.
Na 400m RA Bavelse Leij, direct weer LA Wervenschotsebaan (= busbaan). RD Rijnauwenstraat, aan het
eind LA Duurstedestraat, aan het eind RA Muiderslotstraat, oversteken (fietspad) LA en direct RA Croystraat. Steeds maar RD, wordt Viveslaan. Aan het eind RA Fatimastraat, bij stoplicht RD.
Bij het volgende stoplicht LA, is al Gen. Maczekstraat. Daarna bij het stoplicht LA Zandberglaan, na
100m aan de linkerkant
8. SACRAMENTSKERK BREDA Zandberglaan uitrijden, LA Ginnekenweg, na het viaduct deze weg rechts
en direct links vervolgen, blijft Ginnekenweg. Steeds RD, op de Ginnekenmarkt twee maal RA Duivelsbruglaan. Zie verder onder nr. 1.

Fietsroute Rondje Zuid
www.omdbreda.nl

