Stichting Natuurkampeerterreinen
‘Route 2 van Heense Molen (De Heense Akker) naar Den Hout (De Bergvlietse Bossen)’
Startplaats:
Afstand:

De Heense Akker
Heense Molenweg 23, De Heen
Telefoon: 0167-502621
56 km

Deze route doet wel zeer on-Brabants aan, u fietst namelijk door de zeekleipolders. Dit gebied is vanaf de veertiende eeuw geleidelijk aan op de zee veroverd. Het hoorde zelfs eeuwen lang deels bij
Zeeland en voor een gedeelte bij Holland. Pas in 1815 is het bij Brabant gevoegd omdat het van
daaruit het beste bereikbaar was.
U vindt hier grote akkerbouwbedrijven waar vooral aardappelen en suikerbieten worden geteeld. De
natte percelen langs de kreken dienen als weidegrond. De ruilverkaveling heeft gezorgd voor rechte
wegen, omzoomd door bomen en grote percelen. Maar hier en daar krijgt ook de natuur een kans.
1.
2.
3.
4.

(00.0) Bij de uitgang van Kampeerboerderij De Heense Akker LA.
(01.8) Bij T-splitsing LA en meteen RA.
Na 400 meter te voet links langs het huis.
Vervolgens de brug over en de weg vervolgen langs en over de dijk (voor het automatische
bruggetje moet u even de tijd nemen).

A: U passeerde hier het Beneden Sas (sluis), waar de Steenbergse Vliet uitmondt in het Volkerak, dat zeer druk wordt bevaren omdat het de verbinding over water vormt tussen Antwerpen en Rotterdam. Aan de andere kant van de dijk hebt u uitzicht op de Slikken van De
Heen en de Dintelse Gorzen. Sinds 1987 heeft dit water geen open verbinding meer met de
zee en wordt dit geleidelijk aan zoet. Biologisch gezien is dit zeer interessant omdat het overgangsgebied van een zout naar een zoet milieu leidt tot een veelzijdige vegetatie.
5.
6.
7.
8.
9.

(08.1) Bij T-splitsing RA (Mariadijk).
(09.8) oversteken en LA.
(10.4) RA (Zuidzeedijk) en deze helemaal uitrijden.
(17.2) Het kanaal over.
Bij T-splitsing RA en meteen LA de dijk af (Rolleweg).

B: U passeert het Mark-Vlietkanaal, dat Roosendaal een waterverbinding verschaft met de
Dintel die in het Volkerak uitmondt.
10.
11.

(19.1) In Oud-Gastel eerste straat LA (Oudendijk).
Na 1 km treft u een T-splitsing. U steekt te voet de parallelweg en de doorgaande weg over
en gaat dan RD (Dulderstraat).

C: De naam Oud-Gastel komt van Gestel en dat betekent: hoog gelegen droog stuk grond. Is
er ook een Nieuw-Gastel? Ja en nee: Er ontstond weliswaar een tweede Gastel dat zich inderdaad zo noemde. In 1810 werden beide dorpen bestuurlijk samengevoegd en werd de naam
Nieuw-Gastel niet meer gebruikt. Maar het dorp ligt er nog en draagt de idyllische naam
Stampersgat.
12.
13.
14.

(21.2) LA (nog steeds Dulderstraat).
Na 700 meter bij T-splitsing LA (Barlaquesweg).
(23.5) RA (Antoinedijk) onder de autosnelweg door.
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15.

(25.9) LA brug over en bij T-splitsing LA.

ATTENTIE:

Op dit punt kunt u de route kortsluiten met route 1 Den Hout – Heense Molen:
• U gaat niet het water over, maar voor de brug rechtdoor.
• Na 400 meter RA de dijk af en langs De Schans.
• Na 1300 meter gaat u rechtdoor (Wildertstraat).
• Nog 600 meter verder gaat u LA naar Oudenbosch en daar rechtdoor naar het centrum.
• In Oudenbosch pakt u de terugroute op vanaf het punt:
42. (39.6) Vanaf de basiliek weer terug en RD de stad uit.
D: U kunt ook even rechtdoor gaan (400 meter) en dan rechts de dijk af om een bezoek te
brengen aan De Schans, een educatieve boerderij met zijdeteelt, waar u veel informatie kunt
krijgen over de zijdeteelt van vroeger, het fokken van huisdieren nu en het ambachtelijk maken van bier, wijn en kaas. Open in het weekend en in de schoolvakanties van 10.00 tot
17.00 uur.
16.
17.
18.

Bij de volgende T-splitsing weer LA langs de bedrijven.
(27.8) LA (Goudbloemsedijk) en deze weg uitrijden.
(31.9) LA fietspad inslaan en na de voetbrug RA (Markdijk) en het spoor over.

E: Als u na de voetbrug rechtdoor gaat, komt u na ruim anderhalve kilometer in Zevenbergen,
bekend om de grote suikerfabriek, die overigens niet meer in bedrijf is. In de Noordwesthoek
van Brabant worden veel suikerbieten verbouwd. Vroeger is Zevenbergen rijk geworden door
de zouthandel met Engeland. Voor de inpoldering bestond dit gebied uit een zouthoudende
veenlaag. Het veen werd verbrand en de as met zeewater vermengd en weer ingedampt.
Zout was toen zeer kostbaar.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

(33.5) Bij het bord “doodlopende weg” RA.
Aan het einde van de weg RD het fietspad volgen.
(34.9) Aan het einde van het fietspad RA het fietspad langs de doorgaande weg nemen.
Na 800 meter LA (Zwartenberg) en meteen RA (Langeweg).
(39.0) LA het fietspad volgen.
(39.5) RA en na 100 meter LA het fietspad volgen.
(42.3) Aan het einde van het fietspad RA (Nieuwveerweg).
(43.3) RA (Essendreef).
(43.8) LA viaduct over.
(44.8) Het viaduct over en daarna LA (Kluisstraat).
(45.3) LA (Hooydonkseweg).
(46.3) Voor de dijk RA fietspad uitrijden.
(47.1) Bij de boerderij LA en meteen RA het fietspad vervolgen.
(48.0) Bij het einde van het fietspad LA langs het water.
(48.5) Brug over en links aanhouden.
(48.9) Bij het “Kraaienest” RA het fietspad over de dijk volgen.
(49.6) Bij de aanlegsteiger oversteken met het pontje.

F: Het pontje over de Mark vaart van april t/m oktober op werkdagen van 12.00 tot 20.00 uur
en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 20.00 uur.
36.
37.
38.
39.
40.

(49.6) RA en bij het einde van de haven LA (Markstraat).
Voor het witte kerkje RA (Hoofdstraat).
Rotonde rechtdoor en na 500 meter LA (Bergen).
Rechtdoor het dorp uit.
(52.9) De brug over.
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41.
42.
43.
44.
45.

Drie keer rechtsaf en dan fietspad langs het kanaal richting Oosterhout nemen.
(54.8) Bij paddestoel 20050 RA (Bergsebaan).
Na 500 meter bij het kruispunt RA (Ter Aalst).
LA, daarna RA (wordt een zandpad).
(56.3) Natuurkampeerterrein De Bergvlietse Bossen.

De Bergvlietse Bossen
Ter Aalst 11, Den Hout
Telefoon: 076-5612047
Het terrein heeft een rustige, beschutte ligging en is kindvriendelijk. De omgeving biedt goede fietsen wandelmogelijkheden. De Efteling en de Biesbosch zijn gemakkelijk en snel bereikbaar. Het bos is
5 ha groot, de helft is natuurkampeerterrein en de andere helft fungeert als naturistisch terrein, dat
ook met een natuurkampeerkaart toegankelijk is. Huisdieren zijn niet toegestaan.
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