
Ommetje Landgoederenzone Noord 2.9km



1. Startpunt is de Lucaskerk, Tweeschaar 125, 4822 AS Breda.
2. Loop richting Sociaal Cultureel Centrum ‘t Kraaienest.
3. Ga links langs het gebouw over het Goudenmuntenpad.
4. Sla bij de kruising links af de Burgstsedreef in.
5. Ga bij de volgende kruising rechts en volg het fietspad (Moerenpad), met een 

kort stukje laarzenpad aan de andere zijde van de bomenrij. Alternatief: blijf op 
het fietspad.

6. Ga bij de kruising met de straat (Noortberghmoeren) rechts.
7. Ga voor nummer 153 rechts: hier staat het bord naar huisnummers 149-

151. Alternatief: ga pas bij nummer 115 rechts en volg rechtdoor het fietspad 
(Wilderdpad). Ga verder bij punt 11.

8. Ga aan het einde links over het graspad.
9. Ga even verderop rechtsaf door het houten klaphek.
10. Sla bij het fietspad rechtsaf.
11. Ga bij de kruising met de Burgstsedreef rechts en loop door tot de weg een 

bocht maakt.
12. Ga voor het SSC ‘t Kraaienest links het Haverpad in.
13. Ga direct na het SSC ‘t Kraaienest rechts en steek de straat over en loop terug 

naar de Lucaskerk.
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Bijzonderheden: 

1. Alternatief voor de laarzenpaden: blijf op het fietspad (Moerenpad), en volg daarna de 
Noortberghmoeren tot nummer 115. Daar rechtsaf slaan, de Raaimoeren in. Vervolgens rechtdoor, 
het fietspad op (Wilderdpad). Dit aflopen tot de Burgstsedreef.

2. Het rondje Burgstsedreef loopt rondom een deel van de Landgoederenzone. De gemeente Breda 
en de provincie Noord-Brabant werken aan herinrichting van het gebied. De Landgoederenzone 
wordt onderdeel van Natuurnetwerk Brabant. Dit is een netwerk van deels bestaande en deels 
nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. 
Hierdoor kunnen dieren en plantenzaden zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende 
natuurgebieden. Dat is goed voor de biodiversiteit en de natuur. 


