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

MEER INFORMATIE: WWW.RMD.NL

NME FIETSROUTE

WAL, WEGEN & WINDENERGIE

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 Kraaijenberg (Fianestraat 17,
Bergen op Zoom), RA, Fianestraat uitrijden.
31 Antwerpsestraatweg oversteken, Heimolen.
U bevindt zich nabij Mattemburgh.
18 Heimolen volgen tot kruising met Huijbergsebaan.
18 Huijbergsebaan oversteken, Molenzichtweg.
18 1e weg LA, Boslustweg.
15 Bij “StayOkay” Balsedreef oversteken, Klaverveldenweg.
U bevindt zich nabij Heidetuin Lievensberg.
15 Op driesprong RA, Holleweg.
15 Weg rechts blijven volgen, Mastendreef.

34 Bij rotonde RD RI Ossendrecht, Onze Lieve Vrouwe
ter Duinenlaan. U bevindt zich nabij de Volksabdij Onze
Lieve Vrouw ter Duinen.
34 In Ossendrecht 2e weg RA, Schapendreef.
34 Op driesprong links meedraaien,Vierwindenlaan.
35
35
35
35
35
35
35

16 Op driesprong Mastendreef-Gareelweg RD, Mastendreef.
Indien u een bezoek wilt brengen aan het Vlinderparadijs,
gaat u hier LA en volgt u de route RI knp. 14 en keert u na
het bezoek weer terug naar dit punt en vervolgens LA.
16 Mastendreef volgen langs A58.
16 Bij Wouwse Tol RA, Zoomweg.

1e weg LA, Plantagelaan.
Plantagelaan blijven volgen.
Einde weg RA, Putseweg.
Einde weg LA.
In centrum Hoogerheide bij stoplichten RA Raadhuisstraat.
1e weg LA, Onderstal.
Einde weg RA, Dorpsstraat.
1e weg LA, Nederheide.
3e weg LA, Bossestraat.
1e weg LA, Rijzende weg.

17 Zoomvlietweg oversteken, RD Zoomweg.
84 Weststraat oversteken, RD Zoomweg.
1 In Wouwse Plantage RA, Plantagebaan.
81 Bij kruising met Wildertsedreef RD, Plantagebaan.
U bevindt zich nabij Landgoed Wouwse Plantage.
81 Fietspad langs Plantagebaan blijven volgen.
30 Plantagebaan gaat over in weg naar Wouw.
37 Weg naar Wouw oversteken en fietspad aan andere kant
blijven volgen.
37 Weg naar Wouw blijven volgen tot in Huijbergen.
U bevindt zich nabij Molen Joanna.
37 Weg vervolgen door Huijbergen.
36 Na rotonde in centrum Huijbergen RA,Westerstraat.
36 Westerstraat volgen tot rotonde.
Bij rotonde RI Putte, Abdijlaan.
Abdijlaan blijven volgen tot rotonde en kruising met
Putseweg.

Op kruising RA, Calfven.
Weg blijven volgen door Calfven.
1e weg RA, Heistraat.
Op driesprong LA. Schapendreef.
Einde weg RA, Dennenlaan.
Einde weg RA, Putseweg.
Putseweg oversteken, Sportlaan.

32 Einde weg RA, Langeweg.
32 Onder A58 door, Langeweg blijven volgen.
32 Einde weg LA, Reimerswaalweg.
31
31
31
31
31
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Voor viaduct RA, Spoorbaan.
Spoorbaan langs spoorlijn blijven volgen.
Rechts meedraaien, Beukendreef.
1e weg LA,Vossenweg.
Einde weg LA, Fianestraat (RA = knp. 31).
Weg volgen tot De Kraaijenberg, einde route (circa 40km).
Om de route in te korten tot circa 25 km kan een kortsluitroute worden gebruikt tussen de knooppunten 30 en 31.

NME FIETSROUTE

WAL, WEGEN & WINDENERGIE

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, KRAAIJENBERG
Brabants landschap, Fianestraat 17, Bergen op Zoom
Stiekem vogeltjes kijken
De Kraaijenberg is een uniek gebied met afwisselende wandelmogelijkheden en mooie vergezichten over bijvoorbeeld het Markizaatsmeer.
De 20 meter hoge uitkijktoren en de vogelobservatiehut zijn een oase
van rust om te genieten van de vele vogelsoorten. Het bezoekerscentrum heeft een vaste expositie over het totaalgebied van het
Brabants Landschap en daarnaast wisselende tentoonstellingen.
Meer informatie: tel. 0164-235 210 of website: www.brabantslandschap.nl

2. MATTEMBURGH
Verre van saai
Mattemburgh werd in 1970 door het Brabants Landschap gekocht
van de Graaf de Chambure en is één van de meest bijzondere
landgoederen van Brabant. De natuur krijgt hier al tientallen jaren
de vrijheid waardoor het bosbeeld allesbehalve saai is !

5. LANDGOED WOUWSE PLANTAGE
Van moeras naar bos
Al eeuwenlang herbergt het West-Brabantse Wouw één van de
mooiste bosgebieden van Nederland; het landgoed Wouwse Plantage.
De Wouwse Plantage kent een geschiedenis van meer dan viereneenhalve eeuw. In deze periode hebben de eigenaren de plantage
weten te veranderen van moeras en onbebouwde grond in een
prachtig boslandschap. De spaarzame bebouwing, in een voor
Nederland zeldzame, rustieke bouwstijl, zorgt er voor dat het lijkt
of de tijd in de Wouwse Plantage is blijven stilstaan.

6. MOLEN JOANNA
Van bergmolen naar duurzame energie
Beschikbaarheid van elektriciteit vindt iedereen tegenwoordig heel
vanzelfsprekend. We staan er echter niet bij stil dat de productie van
elektriciteit uit aardgas of steenkool blijvende schade toebrengt aan
ons leefmilieu. De laatste jaren is niet alleen energiebesparing, maar
ook de toepassing van duurzame energie belangrijk geworden ter
voorkoming van ongewenste klimaatverandering. Een goed voorbeeld
hiervan is windenergie, waar molens de voorlopers van zijn.
Vroeger werd veel gebruik gemaakt van molens, zo ook van molen
Joanna. Een fraai gerestaureerde stenen bergmolen uit 1862.
Meer informatie: tel. 06-12545260

7. VOLKSABDIJ ONZE LIEVE VROUW TER DUINEN
Natuurverschijnsel
Volksabdij Onze Lieve Vrouw Ter Duinen ligt in een prachtig natuurgebied dat wordt gevormd door het natuurverschijnsel 'De Brabantse
Wal'. De authentieke kapel en gebouwen, het restaurant, de abdijkamers en de rustige en natuurlijke omgeving maken van de Volksabdij
de ideale locatie om even een rustpauze te nemen en te genieten
van de prachtige omgeving.
Meer informatie: tel. 0164-672546

Meer informatie : www.orangerie-mattemburgh.nl of www.brabantslandschap.nl

3. HEIDETUIN LIEVENSBERG
FSC-goedgekeurd
Het bosgebied De Heide met Heidetuin Lievensberg kenmerkt zich
door natuurlijke hoogteverschillen. Waardoor achter iedere boom
een ander vergezicht schuil gaat. Dit recreatiebos van de gemeente
Bergen op Zoom is onlangs goedgekeurd door de Forest Stewardship
Council (FSC). Dit betekent dat het bos duurzaam beheerd wordt
en het hout, afkomstig uit dit bos, het FSC-keurmerk mag dragen.
Naast recreatie en productie is er ook ruimte voor natuurontwikkeling. De voormalige recreatieplas is langzaam aan het veranderen
in een waterrijk natuurgebied.

Deze fietsroute is een uitgave van de
Regionale Milieudienst West-Brabant,
NMEerpunt i.o.v de gemeenten.
Meer informatie: www.rmd.nl

4. VLINDERPARADIJS
Van vuilstort tot vlinderparadijs
Een voormalige vuilstortplaats omtoveren tot een vlinderparadijs, is
dat mogelijk ? Zeker weten ! Voormalige vuilstortplaats De Kragge is
zo aangelegd dat het er voor vlinders goed toeven is. Voor bezoekers
zijn er diverse informatiepanelen, wandelpaden en picknickbankjes.
Bij mooi weer zijn er vele vlinders te bewonderen. Het vlinderparadijs
is iedere dag open en vrij te bezichtigen.
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