Route naar Fort de Roovere
Fort de Roovere ligt ten noorden van Bergen op Zoom (BoZ) en ten oosten van Halsteren aan
de Schansbaan.
Route vanaf Roosendaal via de A58 :
- afslag BoZ Noord/Centrum nemen,
- richting Noord volgen (ca. 2 km) naar het begin van de noordelijke ringweg;
- na het einde van de autosnelweg op de noordelijke ringweg bij het eerste
stoplicht (op ca 700 meter na het begin van de ringweg) rechtsaf richting
Moerstraten;
- direct na het stoplicht wederom rechts aanhouden (Moerstraatsebaan);
- na wat slingerbewegingen op ca. 2 km. ligt linksaf de Schansbaan;
- na ca. 1,5 km. ligt Fort de Roovere aan de linkerzijde in de hoek
Schansbaan/Ligneweg.

Wandelen over Fort de Roovere
In het verleden is over de wallen en voorschansen van Fort de Roovere een
wandelroute met een lengte van circa 3 km uitgezet. Met paarse markering voor de
heenweg vanaf woning (1) en blauwe markering voor de terugweg. Deze zijn ook
aangegeven op het bij de woning geplaatste infopaneel (*). De wandeling voert u
door het terrein van het fort en het aangrenzende bosgebied. De markeringen zijn
echter niet altijd meer goed zichtbaar en de parkeerruimte bij de woning is beperkt.
Een iets ruimere parkeerplaats vind u via een zijpad van de Schansbaan (2). Vanaf
die plek (START), waar een tweede infopaneel (*) is/wordt geplaatst, is met een
groene stippellijn op het kaartje hiernaast aangegeven. Deze voert u door de gracht
(droog en met gras begroeid) naar de terre (3), het plein van het hoofdfort en
vervolgens naar het infopaneel bij de woning. Terugwandelend parallel aan de
Schansbaan (4) loopt u langs de parkeerplaats richting de duiker (5) vanwaar u
uitzicht heeft op het hoofdfort (6). De duiker verbond het water van de gracht met dat
van de tenaille. De tenaille is in 1785 gegraven. Het is in feite een verdedigingslinie
bestaande uit direct aan elkaar gekoppelde flanken (zaagtand gewijs). Het
wandelpad leidt u langs deze tenaille die oorspronkelijk onder water stond en nu
nagenoeg droog staat. De aanduiding DRIJFZAND is er niet voor niets! De bodem
van deze gracht is nog steeds drassig. De tenaille staat vol met waterminnende
planten en hoogopgaand gras. Via de vlonder (7) komt u op een ander deel van de
tenaille (8).
Daar heeft u de keuze:
 via de buitenzijde van de zaagtandgracht (9) en het uitzicht op Het Laag (10)
retour naar de parkeerplaats (2)
 de iets langere route via het bospad van Buitenlust (11) met uitzicht op de
sterschans (12) zoals die in 1747 infunctie was. De bossen van het landgoed
Buitenlust vormden in dat jaar het slagveld tussen de Franse troepen die het
op de vesting Bergen op Zoom hadden voorzien en de Staatse troepen op
Fort de Roovere. Restanten van de Franse aanvalslinies zijn hier nog te
traceren (13). Dit maakt dit gebied cultuurhistorisch van nationale betekenis.

Attentie: Op uw weg zult u hier en daar markeringen in andere kleuren aantreffen.
Deze horen bij langeafstandsroutes.

