47 KM
DE DRIE VERSCHILLENDE NME-FIETSROUTES:
WAL, WEGEN & WINDENERGIE
BOS, BOERDERIJ & BESCHERMING
VLAS, FLADDEREN & FIETSEN

MEER INFORMATIE: WWW.RMD.NL

NME FIETSROUTE

VLAS, FLADDEREN & FIETSEN

ROUTEBESCHRIJVING
De routebeschrijving is op basis van knooppunten uit het fietsroutenetwerk. De linkerkolom vermeldt de knooppunten die moeten
worden gevolgd. 31 Let op: de beschrijving in rood wijkt af van het fietsroutenetwerk !
(RA = rechtsaf; RD = rechtdoor; LA = linksaf; RI = richting.)
31 Na een bezoek aan De Schans (P.C. Keetweg 1, Oud
Gastel), LA en einde weg LA, Standdaarbuitensedijk.
28 Einde weg LA, Sint Antoinedijk.
28 Sint Antoinedijk langs Dintel blijven volgen.
28 Onder A17 door, Sint Antoinedijk.
Voor viaduct, links fietspad volgen richting Fijnaart.
Bij brug over de Dintel, RA richting Fijnaart.
27 Dintel oversteken, Appelaarsedijk.
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In Klundert, 1e weg LA, Molenvliet.
Einde weg RA, Niervaartweg.
Einde weg RA, Langeweg.
Langeweg gaat over in Tol, Blauwe Sluisdijk, Hoogstraat, Kaai.
Weg RD blijven volgen, Kaai gaat over in Oliemolenstraat.
Oliemolenstraat gaat over in Stoofdijk.
U bevindt zich nabij het Vlas- en Suikermuseum.
Na bezoek museum Stoofdijk blijven volgen.

32 Op driesprong RD, Boerendijk.
32 A59 oversteken, daarna meteen LA, Dreef.

26 Bij kruising met Oude Appelaarsedijk RD.
27 1e weg RA (fietspad), Nieuwendijk.
24 1e weg LA, Steiledijk.
24 Weg volgen, Kwartiersedijk.
24 Op driesprong LA, Slobbegorsedijk.
29 Bij landbouwmechanisatiebedrijf dijktalud RA,
Potenblokseweg.
29 In bocht naar rechts LA, Oude Heijningsedijk.
29 A29 oversteken, door Heijningen, Oude Heijningsedijk.
2e weg LA (dijktalud),Volkerakweg (RI Zierikzee,
Rotterdam).
Op kruispunt RA, Sabinaweg (RI Zierikzee, Rotterdam).
In bocht naar rechts gaat Sabinaweg over in Maltaweg.
U bevindt zich in de nabijheid van Fort Sabina.
Onder A29/A59 door, na op- en afrit RD, Maltaweg
blijven volgen.
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Maltaweg volgen tot T-kruising op de dijk.
Bij T-kruising RA, Hellegatsweg (RI Willemstad, de vesting).
Hellegatsweg gaat over in Westdijk en Lantaarndijk.
Bij rotonde RA Benedenkade (circa 20 km).
U bevindt zich in Willemstad, de vesting.
23 Na haven LA en direct RA,Voorstraat.
23 Einde weg LA, Landpoortstraat.
23 Landpoortstraat gaat over in Steenpad.
30 2e weg LA, De Lierestraat (RI Camping en voetbalvelden).
30 De Lierestraat gaat over in Grintweg.
30 Op dijk bocht naar rechts, Oostdijk.
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Oostdijk blijven volgen tot in Tonnekreek.
Langs Tonnekreek RD, Buitendijk West.
Buitendijk West blijven volgen RI Klundert.
In Noordschans rechts meedraaien, Noordschans.
Bocht naar links en daarna naar rechts meedraaien, Schansweg.

Einde weg LA, Barlaaksedijk. Gaat over in Sluissedijk.
Onder A17 door.
33 Weg vervolgen, gaat over in Hoogstraat, Molenstraat,
Molendijk.
33 Voor rotonde RA, Markweg.
31 Einde weg RA, Oudlandsedijk.
31 Op driesprong rechts, Oudlandsedijk.
Weg vervolgen, Havendijk.
Havendijk blijven volgen tot in Oudenbosch.
Havendijk gaat over in Kade.
Einde weg LA, Rooseveltstraat.
2e weg RA, Beatrixlaan, RD Wilhelminaplein, RD
Julianalaan.
Kruising oversteken, RD Pastoor Hellemonsstraat.
Einde weg RA, Markt.
U bevindt zich nabij het Arboretum en het
Natuurhistorisch en Volkenkundig museum.
Na deze bezoeken RI Oud Gastel, Markt
Daarna Zandeweg.
31 Bij rotonde RD, Oudenbosscheweg (RI knp. 70 en
“Fietsroutenetwerk”).
31 Bij driesprong RD, Peter Ceelen Keetweg.
31 Weg volgen tot De Schans, einde route (circa 47 km).
Om de route in te korten kan een kortsluitroute worden
gebruikt vanaf knooppunt 30. Bij knooppunt 30 gaat men
RA richting knooppunt 32. Bij de eerstvolgende kruising
volgt men niet richting knooppunt 32, maar gaat men RD.
Bij de volgende kruising volgt men dan weer de route richting
knooppunt 26. Via de knooppunten 27, 28 en 31 eindigt de
route bij De Schans.

NME FIETSROUTE

VLAS, FLADDEREN & FIETSEN

BELEEF HET OP DE FIETS
Deze NME-fietsroute is ontwikkeld in het kader van de Week van
de Vooruitgang 2005 (16-22 september). Een week vol activiteiten
die alternatieven voor groeiend autogebruik onder de aandacht
brengt. Op deze fietsroute komt u langs verschillende belevingspunten. Bij deze punten kunt u de natuur en het milieu beleven:
ruiken, voelen, zien en proeven !
Op de autovrije zondag 18 september 2005 hebben de belevingspunten speciaal voor u hun deuren geopend ! Maar ook na de week
van de vooruitgang bent u bij de verschillende belevingspunten
welkom. Raadpleegt u voor de verschillende openingstijden het
genoemde telefoonnummer of de internetsite. Veel van de
belevingspunten zijn gratis. Voor een aantal moet entree
betaald worden, deze zijn maximaal € 3,50 per persoon.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om bij verschillende belevingspunten iets te nuttigen en een sanitaire stop te maken.

1. STARTPUNT, DE SCHANS, ZIJDEMUSEUM EN EDUCATIEVE
BOERDERIJ
Peter Ceelen Keetweg 1, Oud Gastel
De fascinerende wereld van zijde
Iedereen heeft natuurlijk wel eens van zijde gehoord. Het is dat stofje
dat lichter is dan een veertje. Maar waarom is zijde eigenlijk zo duur ?
Waar komt het vandaan ? Wat kun je ermee doen ? Zijdemuseum
en Educatieve boerderij De Schans ontvangt u graag om u rond te
leiden in de fascinerende wereld van zijde. Op het erf van De Schans
scharrelen allerlei dieren rond, zoals landgeiten, schapen, eenden en
kippen van zeldzame Nederlandse rassen.
Meer informatie: tel. 0165-320095 of website: www.halderberge.nl >
toerisme, hartelijk Halderberge

4. VLAS & SUIKERMUSEUM
Genomineerd voor cultuurprijs 2005
Het Vlasserij-Suikermuseum is genomineerd voor de Cultuurprijs
2005 van de gemeente Moerdijk. In het museum wordt een stukje
geschiedenis van de Brabantse industriële ontwikkeling met zorg
bewaard.Voor delen van de huidige gemeente Moerdijk is deze
industrie van groot belang geweest. Indrukwekkend om te bekijken
hoe van lijnzaad linnen wordt gemaakt en hoe we kristalsuiker halen
uit suikerbieten.
Meer informatie: tel. 0168-401539 of website: www.tab-willemstad.nl

5. ARBORETUM OUDENBOSCH
Tuin van een broeder
Halverwege de 19e eeuw vestigden zich in twee kloosters in
Oudenbosch de Broeders van Saint Louis en de paters Jezuïeten.
Beiden lieten tegen het einde van de negentiende eeuw een tuin
aanleggen, Arboretum Oudenbosch. Deze kloostertuin is vanaf 1841
in verschillende fasen gevormd en ligt in een voormalig rivierdal.
Een glorieuze kloostertuin die zeker het bezichtigen waard is !
Meer informatie: tel. 0165-315008 of website: www.arboretumoudenbosch.nl.

6. NATUUR HISTORISCH VOLKENKUNDIG MUSEUM
Museum op zicht
Broeders gebruikten vroeger de museumcollecties om jongeren in
hun onderwijs kennis te laten maken met natuur, vooral uit onze
omgeving, en culturen van verre volken. Het Natuurhistorisch en
Volkenkundig Museum van Oudenbosch exposeert deze collecties
op het gebied van geologie, levende natuur, mens, milieu en volkenkunde.Voor de kinderen is er één keer per maand een actieve
doemiddag.
Meer informatie: tel. 0165-315743
of website: www.nvmoudenbosch.nl

2. FORT SABINA
Fladderende vleermuizen
Verscholen in het groen ligt Fort Sabina. Het fort stamt uit 1811
en is gebouwd om de monding van het Hollands Diep te kunnen
verdedigen. Het is een kustfort met twee hoofdgebouwen. Rondom
deze beide gebouwen zijn er schuil- en munitieruimtes en op de
vier hoeken van het fort zijn er de caponnières, kleine ruimten met
schietgaten in de muur. Het fort biedt vleermuizen een goede plaats
om te overwinteren.
Meer informatie: tel. 0168-474169 of website: www.tab-willemstad.nl

3. WILLEMSTAD, DE VESTING
Binnen de muren
Willemstad is één van de zestien vestingsteden die in Nederland
bewaard zijn gebleven.Tijdens het ontstaan van de stad zijn er diverse
mooie gebouwen ontworpen en gerealiseerd die te bezichtigen
zijn. Zo kunt u het Mauritshuis, de Koepelkerk, D’Organgemolen,
Het Arsenaal en het oude Raadhuis bekijken. Willemstad is een
indrukwekkende stad en echt de moeite waard om doorheen te
fietsen.
Meer informatie: website:www.tab-willemstad.nl
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