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Deze 51 kilometer lange fietsroute heeft als thema de Halve Zolenlijn. De Langstraatspoorlijn, 

in de volksmond ook wel Halve Zolenlijn genoemd, was een spoorlijn van Lage Zwaluwe via 

Waalwijk naar ’s-Hertogenbosch.  
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Deze 51 kilometer lange fietsroute heeft als thema de Halve Zolenlijn. 

 

De Langstraatspoorlijn, in de volksmond ook wel Halve Zolenlijn genoemd, was een spoorlijn 

van Lage Zwaluwe via Waalwijk naar ’s-Hertogenbosch.  

De bijnaam Halve Zolenlijn refereert aan de schoenenindustrie.  

 

Er was tijdens de aanleg wel rekening gehouden met het eventueel in een later stadium 

dubbelspoors maken van de lijn, wat nog te zien is aan de brugpijlers van bijvoorbeeld de 

Moerputtenbrug in het natuurgebied de Moerputten. 

 

De spoorlijn werd geopend tussen 1886 en 1890. Met deze spoorverbinding werd voornamelijk 

leer en aanverwante artikelen van en naar de Langstraat vervoerd. Lage Zwaluwe fungeerde als 

overlaadpunt voor scheepvaart naar Rotterdam.  

Op het talud tussen Raamsdonksveer en 's-Hertogenbosch ligt thans een fietspad, het Halve 

Zolenpad genaamd. 

Tussen Vlijmen en 's-Hertogenbosch gaat het oude tracé door het natuurgebied de Moerputten.  

De 600 meter lange Moerputtenbrug is in oktober 2006, na een uitvoerige restauratie, als 

wandelpad geopend.  

 

Deze fietsroute volgt zoveel mogelijk het oorspronkelijke spoortracé, langs de fietsroute staan 

spoorhuisjes, spoorbruggen, diverse bankjes en informatieborden.   

 

De route begint aan de achterzijde van het NS station te ’s Hertogenbosch en eindigt bij het NS 

station te Breda. 

 

1  Startend bij de achterzijde van het NS station te ’s Hertogenbosch rijdt u de 

 Leeghwaterlaan in. <volg het bordje Vlijmen>. 

3  Einde Leeghwaterlaan rechtsaf <volg het bordje Vlijmen>. 

4  Bij de rotonde linksaf de Simon Stevinweg oprijden <volg de bordjes Vlijmen>. 

5  Bij de rotonde linksaf de oude Vlijmenseweg oprijden <volg de bordjes fietsknooppunt 

 routenummer 55>. 

6  Bij het Jeroen Bosch ziekenhuis rechtsaf de Deutersestraat inrijden. 

 

Tip:  

  Als u vlak voor het fietspad linksaf de Deutersestraat inrijdt kunt u net buiten de bebouwde 

kom een 5 kilometer lange wandeling over de Moerputtenbrug maken. 

De fiets kan onbewaakt gestald worden bij het begin van de rondwandeling. 

 

7  Rechtdoor het fietspad oprijden, dit is de Vlijmenseweg <volg de bordjes Vlijmen>. 

 

Tip:  

Al fietsend naar Vlijmen kunt u links de voormalige spoordijk zien liggen. 

 

8 Vlak voor Vlijmen linksaf de Heidijk oprijden <volg de bordjes fietsknooppunt route 

 nummer 75>. 

9 Rechtsaf de Vendreef oprijden. 

10  In Vlijmen linksaf de Nassaulaan oprijden. 

11  Einde Nassaulaan, rechtsaf de Burgemeester van Houtplein oprijden. 

12  De Deken van Baarstraat inrijden. 

13  In Nieuwkuijk rechtsaf de Venbroekstraat inrijden. 
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14  Einde Venbroekstraat linksaf de Spoorlaan oprijden, de 

 Spoorlaan blijven volgen. 

15 In Drunen aan het einde van het fietspad, de 

 Chrysantenstraat inrijden. 

16 Rechtsaf de Zonnebloemlaan inrijden. 

17 De Zonnebloemlaan gaat over in de Petuniastraat. 

18 Einde Petuniastraat rechtsaf Prins Hendrikstraat inrijden. 

19 Rechtsaf de Stationstraat en gelijk linksaf de Kastanjelaan 

 inrijden. 

20  Volg het bordje Waalwijk, de spoordijk oprijden. 

21  Volg de bordjes <fietsknoop puntroute nummer 15>. 

22  Volg de bordjes <fietsknoop puntroute nummer 44>. 

23  Volg de bordjes <fietsknoop puntroute nummer 17>. 

24  Volg de bordjes <fietsknoop puntroute nummer 16>. 

25  Volg de bordjes <fietsknoop puntroute nummer 13>. 

26  Volg de bordjes <fietsknoop puntroute nummer 12>. 

27  Volg de bordjes <fietsknoop puntroute nummer 93>. 

 

Tip: 

In Raamsdonk rijdt u langs de in  1889 gebouwde Sint Bavo kerk. 

 

28 Voor de watertoren de Oosterhoutseweg oprijden <volg het bordje Breda>. 

29 De Oosterhoutseweg gaat over in de Oude Veerseweg. 

30  In Oosterhout de Kreeksluisweg oprijden.  

31  Bij de rotonde linksaf de burgemeester Elkhuizenlaan inrijden <volg het bordje 

 centrum>. 

32  Rechtsaf Effentweg nemen <volg het bordje centrum>. 

33  Bij een grote vijver linksaf Hoofseweg oprijden <volg het bordje centrum>. 

34  De Hoofseweg gaat over in de Torenstraat. 

35  Linksaf de Basiliekplein inrijden. 

36  Om de kerk naar de Markt rijden. 

 

Tip: 

U rijdt langs de in 1493 gebouwde en in 1881-1883 verbouwde Sint Jan de Doper basiliek. 

 

37  De Markt schuin oversteken en bij vishandel Pooyé de Kerkstraat inrijden. 

38  Rechtsaf de Arendstraat inrijden. 

39  Heuvel recht oversteken.  

40  De Slotlaan inrijden. 

41  Rechtsaf de Ridderstraat inrijden. 

Tip: 

Op de hoek Slotlaan Ridderstraat staat een kleine in 1945 gebouwde Mariakapel. 

 

42  Bij de tweede verkeerlichten linksaf de Bredaseweg inrijden <volg het bordje 

 Teteringen> 

43  Bij het bedrijf ‘Brabant Water’ linksaf de oude Bredaseweg oprijden <volg de bordjes 

 fietsknooppunt route nummer 91>. 

44 Volg de bordjes <fietsknooppunt route nummer 90>. 

45 Volg de bordjes <fietsknooppunt route nummer 78>. 

46 Volg de bordjes <fietsknooppunt route nummer 80>. 

http://www.reliwiki.nl/index.php/Raamsdonk,_Kerkplein_2_-_Bavo
http://www.reliwiki.nl/index.php/Oosterhout,_Markt_17_-_Basiliek_Sint_Jan_de_Doper
http://www.reliwiki.nl/index.php/Oosterhout,_Ridderstraat/Slotlaan_-_OLV_kapel
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47 Vlak voor het spoor rechtsaf richting NS station rijden, dit is de Liniestraat. 

 

 

 
 

Deze fietsroute is gemaakt door Wim Blankers 
 

http://wjblankers.magix.net/public/fietsroutes/index.htm 

w.j.blankers@gmail.com 
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