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Route – vanuit de molen in Bavel naar Oosterhout

Vanaf de Molen gaat U via de Oude Bredaseweg en linksaf 
de Dorstseweg naar fknp 85 bij de rotonde. 

85 – 81 – 80 – 20 – 78

Bij fknp 78 volgt u de route richting fknp 91 via Tussen de 
Dijken, Zwarte Dijk in Breda en Groenstraat, Hoeveneind in 
Teteringen tot de zijweg Mortelweg.

Voor ROC De Katjeskelder gaat u hier rechtsaf de Mortel-
weg in en u blijft de fietsroute volgen tot fknp 91.

Voor de overige verblijfsaccommodaties blijft u rechtdoor 
het Hoeveneind volgen tot de splitsing Bergsebaan/Meer-
berg. 

Voor Bergvliet, De Kleine Abtshoeve en De Kwikstaart 
houdt u links aan en rijdt u via de Meerberg naar uw be-
stemming.

Voor Munnikenhof, ’t Kopske en Vrachelen houdt u rechts aan en rijdt u via de Berg-
sebaan naar Het Houtse Meer en vandaar rechtdoor naar fknp 92. Van hieruit rijdt 
u via de brug over het Markkanaal door naar uw bestemming.

We hopen dat u heeft genoten van deze route door bos en veld!

En dan!!
- een lekker hapje of drankje bij “Onder de Molen”; (openingstijden  korenmolendehoop.nl)
- door de molen gemalen bloem of pannekoekenmeel kopen;
- een kijkje in (op zaterdag) of naar de molen;
- even spelen in de speeltuin of bij de dieren;

Wij streven ernaar om iedere zaterdag de deuren van de  
molen open te stellen voor  publiek.  
Producten van de molen zijn ook buiten deze tijden te koop bij 
de horeca onderin de molen.  
Excusie is op aanvraag mogelijk.   
Stuur hiervoor een mail naar: bestuur@molenbavel.nl
Een digitale versie van deze folder is beschikbaar op de  
website:  www.molenbavel.nl.    
Korenmolen “de Hoop”, Schoutenlaan 75, 4854 AV Bavel.

Door bos en veld van/naar Oosterhout

Deze route maakt zoveel mogelijk gebruik van de fietsknooppunten, aangeduid als 
fknp. Soms is er een beschrijving van de route omdat knooppunten ontbreken. Van 
elke verblijfsaccommodatie in Oosterhout is aangegeven hoe je naar het dichtstbij-
zijnde fietsknooppunt kunt komen. 

Roompot De Katjeskelder heen: direct naar fknp 91
   (27 km)   terug: van fknp 78 naar fknp 91
Minicamping De Kwikstaart heen: via de Blikkenweg naar Het Houtse Meer
   (30 km)   terug: via Hoeveneind/Meerberg
Camping De Kleine Abtshoeve heen: via de Blikkenweg naar Het Houtse Meer
   (31 km)   terug: via Hoeveneind/Meerberg
Landgoed Bergvliet  heen: via Teraalst naar Het Houtse Meer
   (32 km)   terug: via Hoeveneind/Meerberg
Camping ‘t Kopske  heen: via fknp 92 naar Het Houtse Meer
   (32 km)   terug: van Het Houtse Meer via fknp 92 
Minicamping Munnikenhof heen: via Bankenweg/Terheijdenspoor/fknp 92
   (33 km)    naar Het Houtse Meer
    terug: van Het Houtse Meer via fknp 92 en  
    Terheijdenspoor/Bankenweg
Munnickenheide C&A  heen: langs Minicamping Munnikenhof
   (35 km)   terug: langs Minicamping Munnikenhof
Minicamping Vrachelen  heen: via fknp 69 en 92 naar Het Houtse Meer
   (36 km)   terug: via fknp 92 en 94 en Vrachelsestraat

Route – vanuit Oosterhout naar de molen in Bavel:

Vanaf Het Houtse Meer, via Pannenhuisstraat naar  
fknp 91 – 22 – 34 – 24 – 88 – 97 – 86 – 92 – 91 in Bavel
Bij fknp 91 in Bavel richting fknp 84 nemen en de tweede weg rechts inslaan. Dit is 
de Schoutenlaan en brengt u naar de Korenmolen de Hoop.


