Buurtommetje De Berg

3.0km

1.

Met je rug naar de deur van het Infopunt aan de Alexberg sla je rechtsaf.

2. Ga rechtsaf Bertelsberg in en loop door tot aan het fietspad.
3. Ga links het fietspad op en loop richting de skatebaan.
4. Bij de T-splitsing ga je rechtsaf en loop je om de skatebaan heen, volg de bocht mee naar links.
5. Ongeveer 25 meter na de bocht neem je het voetpad naar links. Er staat hier een hekwerk voor
zodat er geen scooters door kunnen.
6. Blijf dit pad volgen tot je helemaal rond de sportvelden bent en ga dan het bruggetje over. Nu
sta je op de parkeerplaats van de Graaf Engelbrechtschool.
7. Loop voor de sporthal (de Ganzerik) naar links en loop verder richting de Paradijslaan.
8. Steek niet over maar volg het voet-/fietspad naar links richting de Muizenberglaan.
9. Sla direct de 1e straat rechts in, de Klarenberg.
10. Houd rechts de Klarenberg aan tot aan de Niklaasberg.
12. Loop met de bocht mee de Simonsberg in.
13. Houd rechts aan en loop de IJsbrandsberg in.
14. Na ongeveer 20 meter zie je aan de linkerkant de Blind Walls. Loop richting de raceauto.
15. Voorbij de muurschildering van de raceauto sla je links weer de IJsbrandsberg in.
16. Bij de Muizenberglaan aangekomen sla je die rechts in.
17. Loop tot aan de Westerhagelaan en ga links het fietspad op.
18. Volg de geluidswal tot aan de Laaghamlaan en ga hier links de Laaghamlaan in.
19. Bij de 2e ‘straat’ (parkeerplaats + grasveld) ga je linksaf.
20. Vervolg het pad, steek over, en vervolg weer het voetpad tot de Kesterenlaan.
21. Steek hier over en vervolg het voetpad naar links (voor het grasveld).
22. Bij de Alexberg ga je weer rechtsaf en sta je na 25 meter weer voor het Infopunt Alexberg.

Bijzonderheden:

De Blind Walls Gallery is een verzameling van meer dan 100 muurschilderingen. De
muurschilderingen zijn door heel Breda te vinden. De kunstenaars lieten zich inspireren door
Bredase verhalen. Lees meer hierover op: https://blindwalls.gallery.
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11. Steek hier voorzichtig over, loop het trapje op, en loop naar rechts richting de Simonsberg.

