Wandelroute – Noord-Brabant – DR 2018.01
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 14,7 km lange rondwandeling door de stad
Breda en het uitgestrekte Mastbos met NS Station Breda als begin- en eindpunt. Onderweg
zijn er diverse mogelijkheden om de wandeling in te korten door op de bus te stappen.
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2076766&key=MR3u9MLu6spUQ.
De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is 90/10%.
OV naar en van Breda NS
Raadpleeg hiervoor www.9292ov.nl of de website van NS:
• www.ns.nl voor de trein naar en van Breda.
Wandelroute
1. Verlaat het station aan de centrumzijde en wandel RD via de brede wandelweg – Willemsstraat.
Ga aan het eind bij wknp 72 RA, Academiesingel en steek al voor de brug over de Mark over. Volg
het voetpad langs de waterkant tot over deze brug en ga LA. Rechts van deze brug ligt wknp 71.

De ingang van het nieuwe station aan de centrumzijde ligt links van het gefotografeerde middendeel. De foto is genomen vanaf de wandelweg on de Willemsstraat

2. Na de bocht naar links volgt een brug over de Aa of Weerijs. Links van het te volgen pad

langs de Nieuwe Prinsenkade stroomt de Mark in noordelijke richting. Aan de overkant
staat het niet voor het publiek toegankelijke Kasteel van Breda. Het is in gebruik bij de
Nederlandse Defensie Academie (de vroegere KMA).

Aan de overzijde het Kasteel van Breda en in de verte de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk
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3. Ga na een bocht naar rechts LA de Hoge Brug over en na de brug meteen RA, Haven –

aan de linkerzijde zijn cafés en restaurants. de kruising met de Tolbrugstraat (winkelstraat) RD, Nieuweweg; blijf RD lopen met de Mark rechts. Op de kruising waar de Mark
ogenschijnlijk doodloopt RA, Markendaalseweg. Wandel aan de linkerzijde van deze weg;
op de kruising met verkeerslichten RD tot huisnr. 237; hierna LA, Marksingel. Het water
aan de rechterhand heet Aa of Weerijs.
4. RA bij de tweede brug, de in de Op Verkenning beschreven Hirdesbrug. Aan de overzijde

de Generaal van der Plaatstraat volgen met de bocht naar links. LA bij de eerste straat,
steek de drukke Julianalaan over en loop RD (wknp 01), Michiel de Ruyterstraat. Wandel
verder via het fiets- en voetpad langs de Boven Mark.

Volg het wandel- en fietspad langs de Boven Mark

5. Het pad eindigt ter hoogte van de tweede brug over de Boven Mark op de Graaf Engel-

bertlaan/J.W. Frisolaan; steek alle rijstroken naar rechts over en ga aan de overzijde LA.
Direct na de (derde) brug over de Boven Mark RA, V.d. Borchlaan. Deze eindigt op de
Kon. Emmalaan, RA, wederom de Boven Mark over en links aanhouden, Werfstraat.
6. Steek aan het eind de Duivelbruglaan over naar het achterliggende fietspad (wknp 12),

RA. Volg dit fietspad tot wknp 11 en ga LA het Mastbos binnen. De wandeling door het
570 ha grote bos gaat vanaf wknp 11 langs wknp 17, 04, 05, de Stouwdreef uitlopen en
LA naar wknp 06. De geel/groene markering (driehoekjes) van het wandelnetwerk is in
het Mastbos niet alleen op paaltjes aangebracht, maar ook op bomen geschilderd.

Figuur 1Het Mastbos

7. Wandel vanaf wknp 06 naar wknp 07. De bosweg met links de Kogelvanger en rechts het

Turfven eindigt op de Galderseweg. Ga LA op het voorliggende fietspad en steek ca. 150
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meter verder ter hoogte van Grand Café De Kogelvanger over naar het Reeptiend. Wandel dezer klinkerweg helemaal uit. Links ligt o.a. de modelbaan en draaicirkel van de
Stoomgroep Zuid. Wandel aan het eind van de klinkerweg verder RD, fietspad. Voor de
brug over de Boven Mark LA door klaphek – hier staan wknp 07 en ps 62744/001. Bij of
na aanhoudend regenweer of als de Mark buiten haar overs is getreden kan het gebied
waar het pad ligt deels onder water staan. Ga in dat geval ca. 60 meter terug en sla daar
RA en volg het fietspad tot de in punt 8 genoemde boerderij.

Zicht op de Boven Mark bij de fietsbrug; op de rechterfoto de kerktoren van Ulvenhout

8. Het pad eindigt voor een boerderij op een T-splitsing (wknp 18/klaphek) RA; sla vervol-

gens voor de brug LA. Verderop liggen links Kasteel Bouvigne en de kasteeltuinen. Net
voorbij die tuinen volgt weer een T-splitsing. Ga LA voor een gratis bezoek aan de tuinen
– uitsluitend geopend op werkdagen van 8 tot 16 uur. De gebouwen die in gebruik zijn bij
het Waterschap Brabantse Delta zijn niet toegankelijk.
9. Ga bij wknp 18 (klaphek) RA en vervolgens het wit boogbrugje (Vrijlandtbrug) over. Volg

het naar links gaand slingerend pad; naar links ligt Villa Valkrust. Hierbij bevindt zich de
dichtsteen met het gedicht Slechtvalk waarmee de Op Verkenning in De Reiziger begint.
Het pad komt bij wknp 62 uit op de Ulvenhoutselaan, LA. Deze gaat voorbij wknp 61 in
de bocht naar links over in de Raadhuisstraat en deze komt bij de viersprong uit bij wknp
14 op de Ginnikenmarkt.

Cafés en restaurants te over op de Ginnekenmarkt
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10. Volg vanaf wknp 14 richting wknp 02 de Ginnikenstraat over 1.100 meter en steek daar-

bij de J.W. Frisolaan voorzichtig over. Bij dit wknp buigt de Ginnikenstraat licht naar links.
Zet koers naar wknp 99. Na de kruising met de Parkstraat/Baronielaan buigt de straat
naar rechts komt uit bij een brug met wknp 99. De straat is intussen veel breder geworden, heeft door een parkeerstrook gescheiden rijbanen en heet Wilhelminastraat (veel
horeca). Aan de overzijde van de brug over de Boven Mark ligt wknp 98. Wandel RD richting wknp 78 via de …. Nieuwe Ginnikenstraat. RA ter hoogte van een kleine rotonde,
Van Coothplein. Loop dit plein naar rechts uit en negeer vanaf hier de wknp; Steek aan
het eind van het plein in de bocht de Vierwindenstraat over en ga aan de overzijde RA.
Naar links ligt poppodium Mezz.
11. Ga bij de eerste weg LA, Het Bolwerk. Naar rechts ligt een modern wooncomplex, waar-

van het binnenplein doet denken aan een moderne versie van de oude Begijnhoven. Sla
na ca 70 meter LA en volg het pad over de Parade met links de gevelwand. Het pad komt
in een bocht naar links uit op het Nonnenveld, LA. Sla schuin RA voor het ronde, gele gebouw van uitzendbureau Start People, ook Nonnenveld. Wandel met de bocht mee naar
links. Steek tussen de Stadsgalerij en huisnr. 32A de Oude Vest over, ga aan de overzijde
RA en bij de eerste weg LA, Molenstraat.
12. Volg de Molenstraat die na de kruising met de Veemarktstraat St. Annastraat heet, tot

huisnr. 19 en ga LA door een open poort, Stadserf. De wandelweg naar de Grote Markt
verspringt paar keer na steeds tientallen meter. Op de Grote Markt RA met verderop
links de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk (Foto onder punt 2) (veel horeca). Aan het eind
RA, Reigerstraat, gaat over in de Catharinastraat. Volg deze tot de ingang links van het
Begijnhof, maak een rondje over dit rustpunt, keer terug naar de toegangspoort en sla
RA, opnieuw Catharinastraat.
13. Na ca. 20 meter langs een hek bij een handwijzer RA en rechts aanhouden, Stadspark

Valkenberg. Pad komt bij lage monumentale fundamenten van een vroegere toren uit op
een – in de spitsen zeer druk – fietspad dat linksom een vijver buigt. Volg het pad links
langs het Baroniemonument dat uitkomt bij een brugje over de Boven Mark. Steek bij
wknp 72 de Academiesingel over en volg de wandelweg met de rode mieren naar de ingang van het station.
LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, ps = paddenstoel, wknp = wandelknooppunt.
Horeca
Zowel in Breda als in Ginneken zijn op verschillende plaatsen concentraties aan allerlei soorten horeca te vinden. In de routebeschrijving zijn deze een enkele keer genoemd.
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