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Fietsroute Prinsentuin College Oudenbosch
De start van de route is de rotonde St. Janstraat / Noorderstraat / Rucphensebaan. Hier vandaan 
rijden we over het fietspad richting St. Willebrord.

In St. Willebrord blijven we de doorgaande weg volgen tot de Rabobank. Hier slaan we linksaf  de 
Pastoor Bastiaansensingel op. Ter hoogte van de basisschool gaan we links het fietspad op. Dit is 
de Vijverstraat.

Het fietspad langs de doorgaandeweg volgen. Deze gaat naar links en wordt dan Poppestraat. 
De rotonde oversteken en het fietspad blijven volgen richting Hoeven.

Aangekomen op de rotonde weer oversteken richting het centrum van Hoeven, in het centrum 
links aanhouden tot de volgende rotonde hier driekwart rond het fietspad op richting 
Oudenbosch.

Net in Oudenbosch rechts over de Randweg langs het industriegebied. Op het eind links over de 
Klinkstraat en daarna rechts de Moerdijksestraat in en dan na een stukje links het Groene woud 
in waar het Prinsentuin college aan gelegen is.

Op de volgende pagina’s laten we de aandachts -/ gevaarlijke punten zien.



Sprundel → St.Willebrord

De start van de route is de rotonde St. Janstraat / Noorderstraat / Rucphensebaan. 
Hier vandaan rijden we over het fietspad richting St.Willebrord over de Noorderstraat. 
Deze gaat over op Dorpsstraat.

Op dit stuk van de route kom je een aantal gevaarlijke  punten tegen.

Uitrit bij de tandarts, verkeer kan 
doorrijden tot de weg.

Rotonde  bij RICO, ook hier rijden de 
auto’s regelmatig te ver door.

Noorderstraat – Dorpstraat is smal en 
is heel druk.



St.Willebrord
Bij de Rabobank gaan we links de Pastoor Bastiaansensingel op. Let op:  dit is een 
drukke kruising die overgestoken moet worden.

We gaan na een paar honderd meter ter hoogte van de basisschool links de 
Vijverstraat in. We gaan hier over het fietspad.

We volgen het fietspad tot de rotonde bij het BP tankstation, hier steken we over en 
volgen het fietspad richting Hoeven.

Let op! Drukke kruising om over te 
steken.

Let op! Het doorgaand verkeer 
gaat rechtdoor.

Let op! Afslaand verkeer van de 
rotonde heeft voorrang.



St.Willebrord → Hoeven

Vanaf de rotonde gaan we richting 
Hoeven over het fietspad. We gaan 
hier het viaduct “De Bult” over. Let 
hier op de auto’s die naar en van de 
snelweg komen.

Verderop moet je een spoorweg over 
en op de terugweg moet je voor de 
spoorweg deze weg oversteken. Let op 
auto’s kunnen hier snel rijden!
Verderop moet de rotonde 2/4 over 
gestoken worden. Hier hebben de 
auto’s afslaand van de rotonde ook 
voorrang.
Op de volgende rotonde ook weer 2/4 
oversteken. Hier heeft het verkeer op 
de rotonde voorrang.



Hoeven - Oudenbosch
Vanaf de rotonde vervolgen we de weg 
door Hoeven, links bij de T-kruising 
Bovendonksestraat – St. Janstraat. Let 
op hier op het afslaand verkeer en 
verkeer van rechts.

Hierna komen we op een grote rotonde 
bij restaurant “den Halder”  hier gaan 
we naar rechts (3/4) richting 
Oudenbosch. Hierbij moet de hoofd 
baan twee keer overgestoken worden. 
Let op! Hier moet je voorrang verlenen.

Vervolgens het fietspad volgen langs 
de hoofdrijbaan, dit is vrij smal.



Bijna in Oudenbosch, wordt er 
gewerkt aan een rotonde voor 
de nieuwe rondweg. Hierdoor 
kan het druk zijn of worden.

Bij Bernarduswonen moet je 
rechts.

Hier rijd je langs het 
industriegebied, op het einde ga 
je links de Klinkstraat in. Let op 
het verkeer van rechts.

Daarna rechtsaf de 
Moerdijksestraat in.

Oudenbosch

Bernarduswonen
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 Links Klinkstraat Moerdijksestraat



We zijn er bijna. 

In de Moerdijksestraat kom je weg 
versmallingen tegen:  één waar je 
voorrang moet geven en één waar je 
voorrang hebt. Let hier dus goed op de 
borden. Tevens heb je op deze weg een 
spoorwegovergang. Deze is smal. Let 
dus op de auto’s.

Dan slaan we linksaf het Groene Woud 
in. Let op tegemoetkomend verkeer, dit 
heeft voorrang.

Als je overal hebt opgelet en 
voorzichtig bent geweest kom je zonder 
kleerscheuren aan op het  

Prinsentuin College.

Oudenbosch

 Links Groene Woud 
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