1355. RIJSBERGEN 12,8 km – 7,6 km
www.wandelgidsbrabant.nl
www.wandelgidszuidlimburg.com

blz 2 van 3
Ten zuidwesten van Breda ligt net buiten het dorp Rijsbergen Lunchcafé ’t Boomke. Tijdens deze
gemakkelijke wandeling, wandelt u over een rustige weg door de buurtschap Teggeltseberg en dan struint
u over graspaden langs de Turfvaart. U duikt het bos in en in natuurgebied Pannenhoef passeert u een
brug over het prachtige ven. Hier is ook een mooi platvorm met zitbank om te pauzeren. Even verder
passeert u het kunstwerk Werelddragers en het mooie Schaapsven. Via veldwegen en bospaden loopt u
langs het mooie Padvindersven en dan struint u geruime tijd over graspaden langs de Bijloop en de
Turfvaart door mooie natuur. Neem zelf proviand mee voor onderweg. Aan het eind is een gezellig terras.
U kunt de route inkorten tot 7,6 km.

Startadres: Lunchcafé ’t Boomke, Ettenseweg 52, Rijsbergen. Tel; 076-8861053. Geopend in de zomer (juni
tot okt): Ma. vanaf 12 uur; di-do vanaf 10.30 uur; za–zo vanaf 10 uur. Do gesloten. Voor openingstijden
buiten deze maanden raadpleeg de website van Lunchcafé ’t Boomke (www.tboomke.nl).
Degene, die 12, 8 km loopt, kan ook starten vanaf de parkeerplaats “de Bak” aan de Ettensebaan. Dit is
200 m voor of voorbij de woning Ettensebaan 25. Start dan bij **** in punt 2.
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1355. RIJSBERGEN 12,8 km – 7,6 km
1. Met uw rug naar het café gaat u L over het
fietspad. Na 200 m gaat u aan de 4-sprong R
(Tiggeltsebergstraat). Negeer zijwegen en blijf
deze weg lange tijd RD volgen door de
buurtschap Tiggeltseberg. Aan de 3-sprong bij
wandelknooppunt (wkp) 53 gaat u RD (63) over
de asfaltweg.
Aan de 3-sprong bij kapel
O. L. Vrouw in ’t Zand (zie infobordje) gaat u
verder
RD
(63).
Aan
de
kruising
bij
fietsknooppuntenbord gaat u RD (63). Negeer
zijweg rechts. Voorbij huisnr. 25 gaat u bij wkp 63
R (62) via klaphek over het pad langs de
afrastering. Aan het eind volgt u RD de veldweg,
die na 50 m naar rechts buigt. Volg geruime tijd
het pad dat een aantal haakse bochten maakt. Na
900 m gaat u voor het diepe beekje de Turfvaart L
(62). Aan de 4-sprong bij wkp 62 gaat u L (18)
langs de afrastering. (Na 400 m passeert u rechts
een ven en zitbank).
2. Na 1,2 km steekt u bij wkp 18 de doorgaande
weg over en loop RD (8).
(Degene die 7,6 km loopt, gaat u hier R (17) langs de
doorgaande weg. Ga dan verder bij punt 5).
Meteen voorbij afsluitboom gaat u aan de
3-sprong L langs picknickbank. Aan de brede
grindweg gaat u R langs de parkeerplaats “de

Bak. **** Let op! 10 m voor het eind van de
parkeerplaats gaat u R via houten doorgang over
het bospad. Voorbij houten brug volgt u RD het
pad door natuurgebied Pannenhoef. Aan de
T-splitsing voor de bosrand gaat u L en na 10 m
gaat u R over het mooie bospad door het
naaldbos. Voorbij reling gaat u aan de 4-sprong
RD. Aan de 3-sprong bij reling gaat u RD langs
een weiland.
3. Aan de 4-sprong voor de bosrand gaat u R
(groen) via houten doorgang over het pad langs
de afrastering. Via mooie brug steekt u het
Pannenhoefven over. Voorbij de volgende brug
buigt het pad voor platvorm met zitbank, een fijne
pauzeplek na 6 km, naar rechts. Na 100 m gaat u
aan de 3-sprong L de brug over en volg RD het
pad langs de afrastering. U passeert een zitbank
en
het
circa
7,5
m
hoge
kunstwerk
Werelddragers.
(Met het werk wil kunstenaar Martin Wijngaards
extra aandacht geven aan 'de rust, de schoonheid en
de stilte in het gebied en de weidsheid van het
landschap'. “Werelddragers” bestaat uit vijf
boomstammen die de vijf continenten voorstellen.
Tussen de boomstammen zit een houten bol
geklemd).

Het pad buigt rechts het bos in. Aan de 3-sprong
gaat u R (ruiterroute 95/geel).
Bij zitbank met uitzicht op een ven buigt het pad
naar links. Voorbij afsluitboom gaat u aan de
T-splitsing R (06) over de asfaltweg. Aan de
3-sprong bij wkp 6 gaat u via houten doorgang R
(49) over het graspad. Let op! Na 30 m, waar het
graspad naar links buigt, loopt u RD door het
weiland, evenwijdig aan de weg. (Als dit niet
mogelijk is, door hoog gras, loop dan over de weg).
4. Ca. 25 m voordat de greppel naar links buigt,
gaat u rechts over de asfaltweg lopen. Aan de
3-sprong gaat u RD (49) over de veldweg. Aan de
T-splitsing bij wk 49 gaat u R (45) over het
fietspad. Na 200 m gaat u bij bord
“Padvindersven” R (46) via klaphek over het
bospad. In het bos gaat u aan de 3-sprong, met
boom in het midden, R (groen/rood) en negeer
meteen zijpad rechts omhoog. U wandelt langs
het Padvindersven en passeert enkele zitbanken.
Het pad buigt links langs een slootje en gaat dan
links langs de Bijloop. Aan de 3-sprong steekt u
R via houten brug de Bijloop over en dan gaat u

Aan

het
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aan de 3-sprong bij wkp. 46 RD (8). Voorbij
volgende houten brug gaat u aan de 3-sprong bij
wkp 8 L (18). Voorbij de sluis gaat u aan de
3-sprong bij afsluitboom RD (18). Aan de
doorgaande weg gaat u L (17).
5. Meteen voorbij de brug gaat u bij afsluitboom R
(17) over het graspad.
Voorbij volgende
afsluitboom gaat u aan de 3-sprong bij wkp 17 RD
(19) langs de Bijloop. Na geruime tijd negeert u
graspad links. Aan de T-splitsing bij zitbank en
wkp 19 gaat u bij afsluitboom R (62) over het pad.
Voorbij zitbank gaat u aan de 4-sprong bij wkp 62
L (39) over het graspad met rechts de beek
Turfvaart. U struint nu geruime tijd langs de
beek. Bij wkp 39 steekt u de doorgaande weg
over en gaat u R (52) over het fietspad. Negeer
zijwegen. Na 400 m komt u bij het café ’t Boomke,
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of
op het leuke achterterras nog iets kunt eten of
drinken

eind

ga
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

