
Fietsroute Weeijs-Zuid 
Route van ca 35km. 
Ø Op Verschillende locaties wordt verwezen naar meer informatie in de folder Ontdek Weerijs-

Zuid, fietsen en wandelen.  
Ø Respecteer de gastvrijheid van de natuur en de boer: laat geen afval slingeren en houdt uw 

hond(en) aan de lijn. 
 
Route: 

o Vanaf het Aardbeienterras gaat u linksaf op de Pannenhoefsebaan richting de 
Ettensebaan. 

o Ga rechtsaf op de kruising, u bent nu op de Ettensebaan. 
o Blijf de weg volgen en u passeert de waterlopen de Turfvaart en de Bijloop,  

Meer informatie over de locatie in de folder bij  3 en  4 
o Ga hierna rechtsaf het Schuitvaartjaagpad op 
o Aan het einde van de weg rechtsaf de Klappenberg op 
o 1e Rechtsaf de Ettenseweg op 
o U passeert nogmaals de waterlopen Bijloop en de Turfvaart 
o Net na het bord bebouwde kom steekt u de Ettenseweg over en gaat u de 

Watermanseweg in 
o Ga rechtsaf met de weg mee 
o Aan het einde van de Watermanseweg linksaf en u komt parallel aan de 

Bredaseweg 
o Net na de bushalte kunt u bij Jutz de weg oversteken en ga linksaf zodat u 

parallel aan de Bredaseweg richting Breda blijft rijden.  
o Neem de 1e straat rechtsaf, de Monteslaan in, aan het einde van de bosrand 

heeft u een mooi blikveld over het beekdal van de Aa of Weerijs  
Meer informatie over deze locatie in de folder bij  2 

o Ga bij het einde van de bosrand linksaf het semi verharde fietspad op door 
het bos 

o Aan het einde fietspad gaat u linksaf, op de Tweegelandebrugweg  
o Neem vervolgens de 1e weg rechts, het Oudlandstraatje op 
o Aan het einde van deze straat rechtsaf. 
o Over de brug van de Aa of Weerijs linksaf het fietspad op, onder de snelweg 

door. Recht vooruit ziet u meer percelen die zijn ingericht in het kader van 
natuurcompensatie. Meer informatie over deze locatie in de folder bij  1 

o Daarna rechtsaf, het fietspad blijven volgen. 
o Einde fietspad linksaf op de Effenseweg,  
o Rechtsaf de Overaseweg op, viaduct over  
o In de flauwe bocht rechts aanhouden de semi verharde weg in (Slikstraatje)  
o Einde van de weg, rechtsaf kruising schuin oversteken kaarschotsestraat in  
o Net voor de brug linksaf het fietspad op, 
o Einde fietspad linksaf Kruispad op (rechtsaf kunt u richting Rijsbergen) 

 
 
 



o Bij kapelletje schuin oversteken het fietspad de oude tram baan op,  
U passeert  2 lokale wegen en vervolgens ook de Hazeldonkse beek.  
Meer informatie over de locatie in de folder bij  8 

o Aan het einde van de fietspad (bij versmalling-/waarschuwingsborden) rechts 
af de Hazeldonkse straat op  

o Eerste weg links, Paandijksestraat. Deze helemaal uitrijden. Onderweg kruist u 
nogmaals de Hazeldonske beek. Meer informatie over de locatie in de folder 
bij   9 

o Bij Gelderdonksestraat gaat u rechtsaf 
o Aan het einde van de weg rechts af 
o Neem de eerste straat links, dit is de Oekelse heidestraat, 

Einde van de weg linksaf Breedschotsestraat in, deze gaat over in 
Bakkebrugstraat, u passeert de beek Aa of Weerijs  
Meer informatie over de locatie in de folder bij  6 

o Ga aan het einde van de weg rechtsaf 
o Steek over bij de Bosrand en op de paralelweg linksaf en klein stukje richting 

Zundert rijden  
o 1e weg rechts de Oude Postbaan in 
o 1e semi verhardeweg, akkerstraatje in 
o Einde weg rechts af Tiggeltsestraat op.  

Meer informatie over dit gebied in de folder bij  5 
o 1e weg links Smokstraat einde weg rechts en weer rechts Pannehoefsebaan in 
o U bent weer teug bij het Aardbeienterras. 

 
 
 


