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Deze 18 kilometer lange fietstocht besteedt aandacht aan het religieus erfgoed in Etten-Leur.Tevens gaat de 

route langs fraaie boerderijen en de drie molens die Etten-Leur rijk is. 
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Deze 18 kilometer lange fietstocht besteedt aandacht aan het religieus erfgoed in Etten-Leur. 

Tevens gaat de route langs fraaie boerderijen en de drie molens die Etten-Leur rijk is. 

De fietsroute gaat hoofdzakelijk door en langs Etten-Leur, de fietsroute gaat verder door het nabij gelegen 
Liesbos. 

 

Het startpunt is de McDonald’s te Etten-Leur. 
De auto kan in de nabijheid van de McDonald’s gratis geparkeerd worden. 

 

Adres: 

McDonald's Etten-Leur 
Trivium 180 

4873 LP Etten-Leur 

 
1 Startend bij de McDonald’s, rij over de Bredaseweg richting de bebouwing van Etten-Leur.    

2 Het kruispunt van de Lage Vaartkant oversteken en de Bredaseweg vervolgen < volg bordje 

Fietsbord Etten-Leur, Roosendaal >. 
3 Bij het gebouw van de woningstichting (Bredaseweg 1) linksaf < volg bordje Rijsbergen, Zundert, 

Sprundel >. 

4 Bij de verkeerslichten de weg oversteken en links aanhouden. 

5 Eerste weg rechtsaf de Stijn Streuvelslaan inrijden. 
6 De Stijn Streuvelslaan gaat over in de Kerkwerve. 

 

Tip:  
Aan de Kerkwerve stond de in 1957 gebouwde Heilig Hart kerk.  

Deze kerk is in 2012 gesloopt. 

 

7 Bij het Chinees restaurant aan de Kerkwerve linksaf de Nieuwe Kerkstraat inrijden, 
 Nieuwe Kerkstraat rechts aanhouden. 

8 Einde Nieuwe Kerkstraat rechtsaf de straat ‘Achter de molen’ inrijden. 

 
Tip: 

 De Bisschopsmolen, Bisschopsmolenstraat 235 

De Bisschopsmolen is gebouwd in 1744, tot 1800 behoorde de molen toe aan de bisschop van Antwerpen. 
In 1990 is de Bisschopsmolen gerestaureerd. 

 

Tegenover het woningcomplex ’t Meulenend ligt het voormalig klooster Withof. 

 
9 Rechtsaf Bisschop Molenstraat nemen rijden tot het Raadhuisplein. 

 

Tip: 
 Aan de Markt van Etten-Leur bevinden zich diverse bezienswaardigheden en terrassen. 

 

Voormalige Nederlands Hervormde Kerk. 
De voormalige Nederlands Hervormde Kerk aan de Markt, dateert uit de dertiende eeuw. 

De toren is in 1771 door Philip Willem Schonck aansluitend aan het koorgedeelte gebouwd. 

 

Vincent van Gogh-beeld 
Tussen het stadskantoor en de voormalige Nederlandse Hervormde Kerk staat het Vincent van Gogh-beeld. 

Vincent werkte en woonde van eind april 1881 tot eind december 1881 in Etten-Leur. 

Zijn vader was aan het einde van de 19e eeuw dominee in Etten-Leur. 
 

Kosterswoning 

Het huisje met de brede klokgevel nabij de Nederlands Hervormde Kerk was de kosterswoning.  

De Kosterswoning werd tussen 1821 en 1826 gebouwd. 
Op 30 maart 2007 is het huisje in gebruik genomen als het Vincent van Gogh Informatiecentrum.  

http://reliwiki.nl/index.php?title=Etten-Leur,_Kerkwerve_2_-_Heilig_Hart_van_Jezus
http://www.molens.nl/molen/zoek-een-molen/zoekresultaten-molenbestand/molendetail/?molenid=701
http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Etten-Leur,_Bisschopsmolenstraat_162_-_Withof
http://reliwiki.nl/index.php?title=Etten-Leur%2C_Markt_6_-_Catharina
http://vangoghkerk.nl/
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Mariakapel 

Deze kapel is na de tweede wereldoorlog opgericht.  
De Mariakapel aan de markt was oorspronkelijk een brandweerhuisje. 

In 1952 is dit huisje verbouwd tot kapel. 

 
 

Raadhuis 

Het raadhuis is gebouwd in 1776 en heeft een classicistische voorgevel. 

 
De c.a. 350 jaar oude ‘Moeierboom’ een boom waaronder vroeger recht onder werd gesproken. 

 

Tip: Let op de stoeprand als u bij de kapel en restaurant de Zwaan verder wilt rijden. 
 

10 Langs het carnavalsbeeldje Un Stijloor de Markt vervolgen. 

 
Tip: 

Aan de Markt nummer 62 staat de in 1878 gebouwde Lambertuskerk. 

 

Schuin tegenover de kerk ligt het in 1681 gebouwde Paulushofje. 
 

11 De Markt vervolgen, het spoor oversteken, de Hoevenseweg nemen < volg bordje 

 Hoeven >. 
12 Bij de rotonde rechtdoor de Hoevenseweg nemen, na een 20 tal meter rechtsaf het smalle fietspad 

nemen, deze weg heet de Haansberg, gelijk linksaf en na paar honderd meter rechtsaf de Haansberg 

vervolgen. 

13 De Haansberg volgen tot de kapel. 
 

Tip:  

Op het kruispunt Haansberg en Sander staat een in 1962 gebouwde kapel. 
De kapel heeft een baksteenwand met mozaïektableau, de voorstelling stelt Maria met kind 

voor. 

 
14 Bij de kapel rechtsaf  

15 Einde Sander, Aletta Jacobslaan oversteken en het fietspad Sander oprijden. 

16 Einde Sander linksaf de Baai oprijden. 

17 De Plantijnlaan oversteken en richting firma ‘Klep’ rijden, dit is de Korte Brugstraat. 
18 De Korte Brugstraat volgen tot dat u links de molen ziet. 

 

Tip:  
De Korenmolen aan de Korte Brugstraat 96 is in 1849 gebouwd als korenmolen.  

Voor de bouw van de molen zijn onderdelen van diverse andere molens gebruikt. 

De molen is in 1929 onttakeld. 
 

19 Route vervolgen tot het van Bergenplein. 

 

Tip: 
 Trouwkerkje 

De voormalig Nederlands Hervormde kerkje aan het Van Bergenplein, is gebouwd in 1614. 

Het trouwkerkje is sinds 1971 in gebruik als gemeentelijke trouwzaal ook worden in het 

trouwkerkje muziek concerten gegeven. 
 

20 Linksaf Geerkade, doorrijden tot de molen en houten brug. 

 
Tip:  

http://reliwiki.nl/index.php/Etten-Leur,_Markt_2_-_Mariakapel
http://reliwiki.nl/index.php?title=Etten-Leur%2C_Markt_62_-_Lambertus
http://www.janutenhoute.nl/index.php/museum/34-uncatogorized/27-sint-paulushofje
http://reliwiki.nl/index.php/Etten-Leur,_Haansberg_ong._-_Mariakapel
http://www.molens.nl/molen/zoek-een-molen/zoekresultaten-molenbestand/molendetail/?molenid=1376
http://reliwiki.nl/index.php/Etten-Leur,_Van_Bergenplein_1_-_Hervormde_Kerk_of_Trouwkerkje
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Aan de haven staat een beeld van Adriaan van Bergen. 

Adriaan van Bergen was een turfschipper en bedacht het plan om een aantal soldaten te verbergen onder 

zijn lading en zo Breda te veroveren op de Spanjaarden. 
 

Rond 1815 was Jacobus Schrickx als molenaar werkzaam in de graan- en schorsmolen aan de Leurse 

haven. 
In 1937 is de molen door brand verwoest. 

In september 1998 werd de gerestaureerde molen ‘De Lelie’ officieel in gebruik genomen. 
 

21 De houten brug overrijden, rechtsaf Leurse Dijk, de Leurse Dijk gaat over in de Domineesgang. 
22 Linksaf Lange Brugstraat < volg bordjeKnooppunt 8 >, doorrijden tot de kerk. 

 

Tip:  

De Petruskerk is in 1889 gebouwd door  P.J. van Genk en heeft Neo Gotische kenmerken. 
Rechts van de hoofdingang kunt u een kapel vinden. 

 

23 De Lange Brugstraat gaat over in de Attelakenseweg. 
 

Tip:  

Tegenover de boerderijwinkel aan de Attelakenseweg nummer 8 staat een in 1934 gebouwde Mariakapel. 
 

24 Einde Attelakenseweg linksaf Liesbosweg nemen < volg bordje Knooppunt 45 >. 

25 De Liesbosweg gaat over in de Leursebaan. 

26 Tweede weg rechtsaf Leursebaan  < volg bordje restaurant Boswachter Liesbosch  >, de Leursebaan 
gaat over in de Jachthuisdreef, de Jachthuisdreef rechts aanhouden. 

 

Tip:  
U rijdt nu door het 220 ha grote Liesbos. 

 

27 Einde Jachthuisdreef linksaf Liesboslaan, direct rechtsaf en het tunneltje ‘de kloek’ onder de A58 

 nemen. 
 

Tip:  

De Pastoor van Ars Kerk nabij het Liesbos is in 1929 door architect C. Hurks uit 
Roosendaal gebouwd. 

De kerk is gebouwd in de stijl van de Nieuwe Amsterdamse School (overgang uit de 

Jugendstil). 
 

 
 

http://www.molens.nl/molen/zoek-een-molen/zoekresultaten-molenbestand/molendetail/?molenid=700
http://reliwiki.nl/index.php?title=Etten-Leur%2C_Lange_Brugstraat_30_-_Petrus
http://www.mariakapellen.nl/etten_leur.htm
http://www.hollandgroen.nl/nl/noord-brabant/liesbos/liesbos.htm
http://reliwiki.nl/index.php?title=Breda%2C_Liesboslaan_293_-_Pastoor_van_Ars
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Foto: De Pastoor van Ars Kerk. 

 

28 Rechtsaf Liesboslaan nemen. 
29 Linksaf Moerdijkse Postbaan nemen, linksaf Moerdijkse Postbaan vervolgen.  

 

Tip: 
In 1944 werd in de parochie Liesbosch op de Bremberg, aan de Moerdijkse Postbaan een 

kapel gebouwd ter ere van Maria. Hiermee betoonde parochie haar dankbaarheid voor 

besparing van oorlogsgeweld. 

 
30 Moerdijkse Postbaan vervolgen. 

31 Rechtsaf Hilsebaan oprijden < volg bordje Etten-Leur, Sprundel >. 

32 Rechtsaf Hoge Bremberg oprijden. 
  

Tip:  

De Hoge Bremberg wordt gekenmerkt door de mooie boerderijen. 
 

33 Einde Hoge Bremberg, linksaf Bredaseweg nemen < volg bordje Etten-Leur >. 

34 Rechtsaf viaduct over de A58 nemen, deze weg heet: Hoge Vaartkant < volg bordje Etten-Leur >. 

35 De Hoge Vaartkant gaat over in de Bredaseweg, linksaf Bredaseweg vervolgen. 
 

 
 

Deze fietsroute is gemaakt door: 
http://wjblankers.magix.net/public/fietsroutes/index.htm 

 

Een videoimpressie van deze route is te vinden: 
https://www.youtube.com/watch?v=N_ShUuqWA8c 

 

w.j.blankers@gmail.com 

http://reliwiki.nl/index.php/Etten-Leur,_Moerdijkse_Postbaan_-_Mariakapel
http://wjblankers.magix.net/public/fietsroutes/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=N_ShUuqWA8c
mailto:w.j.blankers@gmail.com


 


