Digitale link:
https://www.route.nl/wandelroute/2450386/bredawandelt-week-21-2021
BredaWandelt week 21 – (7 KM)
1. Loop richting het water (als je met je rug naar de Teruggave staat, naar links). Bij
het water sla je rechtsaf. Loop een klein stukje rechtdoor. Sla bij knooppunt 96
linksaf de brug over.
2. Aan het einde van de brug buig linksaf en ga de Weerijssingel op (Water is aan je
linkerzijde). Blijf alsmaar rechtdoor lopen langs het water.
3. Je steekt de Doctor Struykentraat en de Langedijk over, blijft rechtdoor lopen
langs het water tot je bij het Zaartpark bent.

4. Blijf in het Zaartpark rechtdoor de weg volgen tot je bij de weg komt
(Ruitersboslaan). Sla hier linksaf de Ruitersboslaan op. Je loopt een stuk omhoog en
gaat de weg overgang (rondweg) over.
5. Je blijft op de Ruitersboslaan naar beneden lopen, passeert aan je rechterzijde de
voetbalclub, loopt een stukje rechtdoor en na de voetbalclub sla je rechtsaf. Richting
het water. (Je loopt ongeveer tussen het kamp en de voetbalclub door)
6. Je loopt rechtdoor. Bij het water aangekomen? Sla hier linksaf. Blijf langs het water
lopen. (Water aan je rechterzijde). Tot je bij de brug bent (houtbrug).
7. Sla bij de brug sla linksaf de Doctor Schaepmanlaan in richting het Mastbos.
8. Loop door tot je bij de T-splitsing bent. Sla linksaf de Burgemeester de Manlaan in.
Loop rechtdoor en sla de 1e straat linksaf de Montenslaan in. Loop rechtdoor tot je
niet meer verder kan. Sla linksaf de Montenslaan in. Sla daarna de 1e rechtsaf, ook de
Montenslaan in.
9. Einde van de weg sla je linksaf de Ruitersboslaan in. Je blijft rechtdoor lopen,
passeert aan je rechterzijde School Mencia de Mendoza, je blijft rechtdoor
omhooglopen en steekt opnieuw de rondweg over. Na de overgang loop je een
stukje naar beneden, net voor de brug, sla je rechts het Zaartpark in.
10. Loop een klein stukje en sla dan de 1e rechtsaf. Je ziet na een tijdje een houtenburg.
Ga hier overheen. Je blijft rechtdoor lopen in het Zaartpark. Einde van het park. Sla
linksaf de Langedijk op (richting de Zaartbrug) Net voor de brug sla je rechtsaf. Volg
het pad langs het water (Water is aan je linkerzijde).
11. Je loopt helemaal rechtsdoor, steekt de Doctor Struyckenstraat weer over, blijft
rechtdoor lopen langs het water op de Bernhardsingel. Wandel rechtdoor tot je terug
bent bij de teruggave. Einde van de wandeling.

