Route (De twee landenroute), |
Ongeveer 25 kilometer
Een mooie fietsroute door de mooie natuur in de nabijheid van Roosendaal.
Omdat Roosendaal een grensplaats is gaat deze route ook door België.
De route loopt over de Rucphense hei, naar Café Jagersrust in Schijf.
Via mooie fietspaden door de Belgische bossen naar Café-restaurant ‘t Wit
Uiltje.
Vanaf hier naar Essen. Vanuit Essen gaat de route weer richting Nederland en
komen we aan in Nispen.
Via Nispen weer naar Roosendaal, terug naar het startpunt.

Start
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Rustpunten zijn aangegeven met een

*

Routebeschrijving:
01. Van de parkeerplaats af, links af (Rozenvendreef)
02. Daarna rechts af (Zundertseweg)
03. Na ongeveer 500 mtr links af (Langendijksestraat)
04. Na ongeveer honderd meter met de bocht mee naar rechts (nog steeds
langendijksestraat)
05. Na een paar honderd meter verandert de weg van naam (Schietbaan)
06. Volg deze weg (rechtdoor)
07. Op vijfsprong rechtdoor (asfaltweg). (Schietbaan)
08. De verharde weg gaat over in een zandpad.
09. Ga rechtdoor op het fietspad.
10. Met de bocht mee naar links. (volg het fietspad)

*
't Ossekopke (terras met speeltuin)
Aan de linkerzijde ziet u het 't Ossekopke'

Postbaan 38
4715 PM Rucphen
0165 341669
http://www.ossekopke.nl

11. Bij het Ossekopke rechtdoor, fietspad volgen.
12. Op de T-splitsing van fietspaden rechtsaf en deze blijven volgen
13. Na enkele km te hebben gefietst stopt het fietspad en kom je op een smalle weg,
ga rechtsaf
14. Ongeveer 500 meter verder ga je linksaf
15. Aan het einde van deze straat linksaf tot Café Jagersrust*

Café Jagersrust
Café Jagersrust
Hoeksestraat 34
4721SP Schijf
16. Vanaf Café Jagersrust de zelfde weg terug, ongeveer een kilometer en neem het
fietspad aan je linkerhand (volg 52)
17. Volg dit fietspad tot je rechtsaf kunt het fietspad op (volg 55)
18. Bij het kapelletje scherp naar rechts (Dondersteen) (volg 55)
19. Ga eerste gelegenheid links af (volg 55)
20. Aan de rechterzijde vindt je Café Restaurant "Het Wit Uiltje" *

't Wit Uiltje
Heiblok 75
Horendonk België

http://www.wituiltje.be/

21. Vervolg de route (volg 55)
22. Je nadert nu knooppunt 55. Ga rechtdoor het bruggetje over
23. Aan het einde, T-splitsing) rechtsaf tot aan de grote weg
24. Neem hier het fietspad linksaf
25. Na ongeveer 100 meter, steek de weg over en rij Essen (België) in.
26. Ga meteen linksaf (Essendonk)
27. Ga na ongeveer 100 meter rechtsaf (Alleen voor fietsers)
28. Blijf rechtdoor rijden totdat je in het centrum van Essen (België) aankomt. Je rijdt
recht op fietsenhandel Schenk.
29. Ga hier linksaf en na 100 meter rechtsaf de Stationsstraat in.
30. Neem tweede straat rechts (Kloosterstraat)
31. Op de kruising rechtdoor (Kloosterweg)
32. Bij de T-splitsing linksaf
33. Je bent nu weer op Nederlands grondgebied.
34. Bij de kruising aan de rechterkant is "De Gouden Leeuw" * aan de linker kant,
tegenover de kerk is "Tivoli" *

Café Tivoli met terras
Kerkplein 6
4709 BJ Nispen (Roosendaal)
http://www.cafetivoli.nl/

Café De Gouden Leeuw met terras
Kerkplein 3
4709 BJ Nispen
0165-365423
http://www.degoudenleeuwnispen.nl/

35. Ga rechtdoor richting Roosendaal
36. Volg de weg totdat je aan de linkse kant een fietspad tegenkomt.
37. Neem dit fietspad
38. Net voor de stoplichten, ga rechtsaf het grindpad op.
39. Volg dit grindpad, het gaat over in een verhard fietspad
40. Ga nog steeds rechtdoor, het viaduct onder door.
41. Fiets tot in de bocht, neem het fietspad rechtdoor, je fiets nu achter de huizen
langs.
42. Aan het einde van dit fietspad rechtsaf
43. Bij de rotonde rechtdoor.
44. Ga rechtsaf (Rozevendreef) en weer rechtsaf de parkeerplaats op *
45. Einde Route.
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