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Deze 38 kilometer lange fietsroute gaat langs tien Mariakapellen rond Rijsbergen en Zundert. 

Verder rijdt u langs boomkwekerijen. 

Deze route is een bewerkte versie van de fietsroute Rijsbergen-Zundert die eerder gepubliceerd 

is in het boekje Langs ’s Heren Wegen geschreven door P. Vermeulen. 

Bij de meeste Mariakapellen staan informatieborden daarnaast staan de Mariakapellen 

beschreven op:  

http://www.mariakapellen.nl/rijsbergen.htm 

http://www.mariakapellen.nl/zundert.htm 

 

Het startpunt is tegenover: 

De Sint Bavokerk 

Sint Bavostraat 12 

Rijsbergen  

 

1 Start in het parkje tegenover de Sint Bavokerk van Rijsbergen en fietst rechtsaf richting 

Zundert, dit is de richting bibliotheek ’de Witte’. 

2 Neem rechtsaf de Kon. Julianastraat en vervolgens linksaf de Kerkakkerstraat.  

3 Volg de Tiggeltsestraat tot aan de Pannenhoefsebaan.  

 

Tip: 

Op de hoek ligt een klein Mariakapelletje (O.L.V. van den Elzentak)  

 

4  Sla de weg rechts in en fietst de nieuwbouwwijk aan uw rechterhand voorbij.  

5 Neem vervolgens rechtsaf de Hoefstraat. <Volg bordje fietsknooppunt 16>. 

6 Einde weg rechtsaf dit is de Tiggeltsebergstraat. <Volg bordje fietsknooppunt 17>. 

 

Tip: 

Even verderop links in de bossen op de hoek met de Kapelstraat het kapelletje van  

O.L.V. in 't Zand. 

 

7 Vervolg de weg en sla bij de Oude Boomkenweg linksaf en aan het einde weer rechts 

 om meteen bij de driesprong naar links te gaan (steek de voorrangsweg over en volg het 

 fietspad).  

Tip:  

Bij de Pater Taksweg zo meteen het kapelletje van O.L.V. van Brabant.  

 

8 Steek hier de voorrangsweg weer over en rijdt terug tot aan de Watermanseweg 

 (opnieuw oversteken) die u linksaf in fietst.  

 

Tip:  

Vlakbij de volgende grotere weg ligt het kapelletje van  

Maria, Middelares van alle Genaden. 

 

9 Aan het einde van de Watermanseweg gaat u rechtsaf, parallel aan de hoofdweg.  

10 Verderop oversteken en linksaf dit is de Watermolenstraat.  

11 De Watermolenstraat gaat over in de Kaarschotsestraat.  

  

http://www.mariakapellen.nl/rijsbergen.htm
http://www.mariakapellen.nl/zundert.htm
http://www.reliwiki.nl/index.php/Rijsbergen,_Sint_Bavostraat_12_-_Bavo
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Tip:  

U fietst over de brug over het riviertje de Weerijs. 

Aan de splitsing met de Lange Dreef bevindt zich het kapelletje van  

O.L.V. van Fatima. 

 

12 Vervolg de weg en sla aan het einde linksaf en vervolgens meteen weer rechtsaf, dit is 

de Scholbergstraat.  

13 Volg linksaf de richting Gelderse Meren en ga naar rechts vóór de snelweg (nieuw 

Ginnekensebaan 2a,3a,4,6), de Ginnekensebaan gaat over in de Breebroeken. 

14 Bij driesprong rechts aanhouden <volg bordje fietsknooppunt 70>. 

15 U passeert een fietspad de Oude Trambaan hier gaat u rechtsaf <volg bordje 

fietsknooppunt 70>. 

 

Tip: 

Even verderop aan uw linkerhand, bij de splitsing met de verharde weg, ligt de kapel van 

O.L.V. van Zeven Smarten. 

 

16 U vervolgt de Oude Trambaan <volg bordje fietsknooppunt 18>. 

 

Tip: 

 Op de hoek met het Kruispad vindt u het kapelletje van  

O.L.V. van Altijddurende Bijstand. 

 

17  Linksaf het Kruispad oprijden. 

18 Bij huisnummer 18 de weg oversteken en voor het huis 

linksaf en gelijk rechtsaf de Oekelsestraat oprijden. 

 

Tip: 

Bij de splitsing met de Klein Oekelsestraat en de Oekelsebaan 

het kapelletje van O.L.V. ter Mast. 

 

19 Vervolg de weg rechtdoor richting Oekel.  

 

Tip:  

Tegenover de Gelderdonksestraat bevindt zich de kapel van  

O.L.V. van de Vrede.  

 

20 Vervolg de Schriekenweg richting Zundert. De Schriekenweg gaat over in de 

Oekelsebaan. 

21 Einde Oekelsebaan linksaf en vervolgens de eerste afslag rechts Rustenburgerstraat.  

22 Neem vervolgens de eerste weg links dit is de Goorbaan.  

23 Aan het einde van deze weg rijdt u rechtsaf het Frans Baantje op. 

24 Aan het einde van het Frans Baantje rechtsaf de Gaardsebaan oprijden. 

 

Tip: 

Verderop aan uw rechterhand een Mariakapel.  

 

25 Einde Gaardsebaan linksaf, de Gaardsebaan gaat over in de Wildertsedijk  
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Tip: 

In Zundert werd in 1853 Vincent van Gogh geboren. 

 

26 Einde Wildertsedijk linksaf, de Prinsenweg oversteken en de smalle Achtmaalseweg 

inrijden. 

27 De Achtmaalseweg vervolgen. 

 

Tip: 

Na ongeveer 1 km bij huisnummer 136 aan de linkerzijde van de weg een klein 

Mariakapelletje. 

 

28 Fiets de Achtmaalseweg uit en neem rechtsaf de Roosendaalsebaan, <volg bordje 

fietsknooppunt 46> welke over gaat in de Hulsdonkstraat.  

29 Bij de Rucphenseweg gaat u naar rechts.  

30 Bij eetcafé den Hoek de Pastoor van Vessemstraat inrijden. 

31 Einde de Pastoor van Vessemstraat rechtsaf de Klein Zundertseweg oprijden. 

  

Tip: 

Aan het pleintje staat de Sint Willibrorders kerk. 

 

32 Terug de Klein Zundertseweg oprijden. 

33 De Klein Zundertseweg gaat over in de Heischoorstraat.  

34 Rechtsaf de Ettensebaan oprijden. 

35 Rechtsaf de Raambergweg oprijden. 

36  De Raambergsweg gaat over in de Tiggeltsestraat.  

37 De Tiggeltsestraat gaat over in de Kerkakkerstraat. 

38 Op een gegeven moment ziet u aan de rechterhand de Sint Bavoschool en een parkje 

liggen, als u door het parkje rijdt komt u weer de Sint Bavokerk uit 

. 

 
 

Deze fietsroute is bewerkt door Wim Blankers. 

 

http://wjblankers.magix.net/public/index.htm 
w.j.blankers@gmail.com 

 

http://www.reliwiki.nl/index.php/Klein_Zundert,_Klein_Zundertseweg_5_-_Willibrordus
http://wjblankers.magix.net/public/index.htm
mailto:w.j.blankers@gmail.com


 

 

 


