Route 10 km – Wolfslaar
Startpunt: Teruggave, Gasthuisvelden 11 te Breda.
Digitale route: https://www.route.nl/wandelroute/1674016/route-dag-3-10
1. Je staat met je rug naar de ingang van de Teruggave. Sla linksaf. Loop naar het water. Sla
opnieuw linksaf. Loop een stukje rechtdoor en sla rechts het bruggetje over.
2. Einde van de brug ga links de Vredenburchsingel op, loop rechtdoor en steek de
Markendaalseweg over.
3. Blijf rechtdoor lopen op de Vredenburchsingel tot je niet verder kan. Ga hier met de bocht
mee naar rechts de Generaal van der Plaatstraat in.
4. Sla hierna de 1e links, steek de Julianalaan over bij het zebrapad.
5. Loop rechtdoor de Michiel de Ruyterstraat in.
6. Blijf de weg volgen langs het water. Pak het voetgangerspad links langs het water. Je
passeert onderweg verschillende kunstwerken.
7. Blijf net zolang langs het water lopen tot je bij een stoplicht komt, de rondweg van Breda,
en de Baronielaan recht voor je ziet.
8. Bij het stoplicht steek je rechtdoor de Baronielaan in. Richting het Mastbos.
9. Loop de Baronielaan uit. Sla voor het bos linksaf de Duivelsburglaan in.
10. Blijf de weg volgen, steek over, tot aan de Duivelsbrug en sla voor de brug rechtsaf. Loop
het Markdal in langs het water. Water is je aan linkerzijde.
11. Loop rechtdoor en sla bij knooppunt 60, links het 1e bruggetje over.
12. Sla na de brug direct linksaf slaan, blijf het pad volgen. Tot je bij de oprit van het grote
witte huis komt. Loop richting de weg.
13. Bij knooppunt 62, de weg, sla je rechtsaf Ulvenhoutselaan in.
14. Loop tot aan de rotonde. Sla hier linksaf de Allerheiligenweg in. Sla hierna direct rechtsaf
de Valentijnlaan in.
15. Loop de Valentijnlaan in, op het einde ga rechtdoor het voetgangers pad op.
16. Blijf rechtdoor over het voetgangerspad lopen. Sla aan het einde rechts de Wolfslaardreef
op.
17. Loop rechtdoor, langs de kinderboerderij, tot je bij de hekken van restaurant wolfslaar
komt.
18. Loop door de hekken. Naar restaurant Wolfslaar. Loop aan de linkerkant langs Landhuis
Wolfslaar.
19. Blijf links aanhouden en volg het pad. Je passeert knooppunt 78. Onderweg passeer je ook
een Ruitersportcentrum. Op deze weg kan je Landhuis Wolfslaar van een afstand heel mooi
fotograferen.
20. Blijf rechtdoor doorlopen tot knooppunt 23.
21. Vervolg dezelfde weg terug over de Wolfslaardreef.
22. Einde van weg sla linksaf de Valentijnlaan in. Sla daarna direct rechtsaf de Wolfslaardreef
in.
23. Blijf rechtdoor lopen op de Wolfslaardreef, deze weg loopt over in de Jorisstraat. Blijf
rechtdoor lopen.
24. Steek de Marialaan over. Blijf rechtdoor lopen in de Jacobusstraat.
25. Sla de 2e linksaf de Lorentzstraat in. Blijf rechtdoor lopen tot je bij de Allerheiligenweg
bent. Sla hier rechtsaf richting het centrum.
26. De Allerheiligenweg loopt over in de Fatimastraat. Blijf rechtdoor lopen. Loop onder de
rondweg door.
27. Loop nog een stukje rechtdoor en sla dan de 2e links de Generaal Maczekstraat in. Voor
Het Wok Paviljoen buig je dus linksaf. Loop richting het Wilhelminapark.
28. Loop alsmaar rechtdoor, passer het Wilhelminapark, steek de brug over en sla dan linksaf
de Chassesingel in. Blijf de weg rechtdoor volgen.
29. De chassesingel loopt over in de Marksingel. Blijf rechtdoor lopen. Steek na de bocht direct
de 1e brug links over. De Hirdesbrug.
30. Buig na de brug een beetje af naar rechts. En loop dan rechtdoor de Vredenburchsingel op.
Blijf rechtdoor lopen. Steek de weg over. Loop rechtdoor. Steek rechts de brug over. Je
bent bij de Teruggave. Einde.

