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Deze fietsroute laat u kennismaken met alle kernen van de gemeente Steenbergen. Tot de gemeente 
Steenbergen behoren de kernen De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en 
Welberg.  
De gemeente Steenbergen heeft ruim 23.000 inwoners verdeeld over de zes kernen. De oppervlakte 

van deze gemeente is ongeveer 16.000 ha.  

Door het fietsen van deze route ontdekt u de mooie omgeving van deze gemeente. U vindt in dit 

boekje een korte beschrijving van de bezienswaardigheden in de omgeving van de route en informatie 

over het gebied. 

De totale lengte van de fietsroute is ongeveer 60 kilometer.  
Langs de route vindt u in de zes kernen verschillende horecagelegenheden. 

 

Het startpunt van deze fietsroute is de Markt in Steenbergen.  
Uiteraard kunt u zelf desgewenst op elk willekeurig punt deze route beginnen.  

Wij wensen u heel veel fietsplezier.  

 

Routebeschrijving  

1. Vanaf de Markt in Steenbergen gaat u op de kruising Markt / Grote Kerkstraat / Blauwstraat / 
Kaaistraat, rechtsaf de Kaaistraat in.  

 

Steenbergen 
In de 14

e 
eeuw was Steenbergen een belangrijke zeehavenplaats aan de Steenbergse Vliet. In de 

Tachtigjarige Oorlog was Steenbergen een gevreesde vestingstad door zijn optimale ligging met het 

Fort Henricus. De gemeente Steenbergen staat bekend om zijn mooie jachthavens, waaronder de 

jachthaven in het centrum van de stad. De karakteristieke kern is een bezoekje waard en geeft veel 

mogelijkheden op het gebied van winkelen. De kern Steenbergen heeft een regionale functie. 

Steenbergen ligt in een unieke omgeving. Het uitgestrekte gebied is zeker geschikt voor recreatieve 

ontwikkelingen. Weidse polderlandschappen worden begrensd door het water van Krammer Volkerak, 

Dintel, Mark-Vlietkanaal en de Steenbergse Vliet. Op en rond het water zijn vele mogelijkheden om te 

recreëren. 

Voor Kaaistraat nummer 44 ziet u een Waterput. Dit is een openbare waterput van baksteen, 

gefundeerd op een houten ton. De diepte van de waterput is 6 meter met een diameter van 2,5 meter. 

Voor Kaaistraat nummer 47 ziet u de Heraut. Het nieuws werd vroeger aan de burgerij bekend 

gemaakt door een stadsomroeper. Deze kondigde door middel van een bel of door met een hamer op 



een gong te slaan zijn komst aan. In nog vroegere tijden werd in  Steenbergen door een heraut de 

aandacht van het volk gevraagd door luid klaroengeschal.  

2. Einde weg rechtsaf Kade, richting De Heen.  
3. Tweede weg rechtsaf Westhavendijk (fietsknooppunt 45 volgen) 

 

 

Aan uw rechterzijde heeft u een zicht op de jachthaven van Steenbergen.  

4. Einde weg linksaf is de Schansdijk. 

 

Aan de rechterkant ziet u Fort Henricus, een natuurgebied gelegen aan de rand van de Steenbergse 

Vliet.  

 
5. Eerste weg linksaf, blijft Schansdijk.  
6. Eerste weg rechtsaf, Dwarsdijk. U vervolgt deze weg en in de bocht houdt u links aan. De 

Dwarsdijk gaat over in de Heensedijk.  

 
De Heen 
De Heen is een typisch Brabants plattelandsdorpje. De Heen is omgeven door natuurgebieden, zoals 

de Slikken van De Heen en De Dintelse Gorzen, met drooggevallen platen en slikken. In dit ongerepte 

gebied komen veel verschillende vogels voor.  

Aan de rechterzijde van de Heensedijk ziet u camping De Uitwijk en even verderop ligt Jachthaven De 

Schapenput. 

7. Eerste weg linksaf, Dorpsweg.  
8. De Dorpsweg rijdt u helemaal uit en aan het eind gaat u linksaf. U steekt dus de Zeelandweg-Oost 

over en gaat linksaf het fietspad op. 
9. Eerste weg rechtsaf, Hooidijk. 
10. Aan het einde van de Hooidijk, rechtsaf Oude Heijdijk. 
11. Eerste weg linksaf Notendaalsedijk. 
12. Aan het einde van de Notendaalsedijk gaat u rechtsaf, Rubeerdijk. 
13. Eerste weg rechtsaf Rolafseweg (voor woning langs), bij de kruising rechtdoor (pas op, gevaarlijke 

kruising), dit is tevens de Rolafseweg.  
14. Einde weg linksaf Zeeweg.  



15. Na ± 700 meter rechts de dijk oprijden. U gaat rechtsaf langs het witte hek en vervolgt het fietspad 
langs het water, het Schelde-Rijnkanaal. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     Het Schelde-Rijnkanaal 

16. Bij het volgende witte hek gaat u na het hek linksaf en vervolgt u de weg naar beneden. U fietst nu 
weer op de Zeeweg.  

17. Aan het einde van de Zeeweg gaat u rechtsaf de Veerweg in. 

 

De gerestaureerde molen Assumburg aan de Veerweg 1 te Nieuw-Vossemeer.  

In deze molen is het Nederlands Molenmuseum Assumburg gevestigd. Het museum bezit een aantal 

miniatuurmolens gemaakt naar de meest voorkomende molentypes in Nederland. Het is een 

achtkantige stellingkorenmolen. Molen De Assumburg is in 1898 vanuit de Zaanstreek naar Nieuw-

Vossemeer gekomen. De molen heeft tot 1953 gemaald als korenmolen. Vanaf 1978 doet de molen 

dienst als museum. 

18. U vervolgt de Veerweg en komt in de kern van Nieuw-Vossemeer. De kruising steekt u over en u 
rijdt de Voorstraat in.  



 
 
Nieuw-Vossemeer 
Het dorp Nieuw-Vossemeer ligt in een in de 15

e
 eeuw ingepolderd gebied, in de uiterste westpunt van 

Noord-Brabant. De oude kern is goed behouden waardoor men zich in Nieuw-Vossemeer soms 

eeuwen terug waant.  

Deze plaats aan het Schelde-Rijnkanaal dankt haar bekendheid vooral aan de schrijver A.M. de Jong, 

de man die Nieuw-Vossemeer tot ‘het dorp van Merijntje Gijzen’ maakte. Merijntje is in dit dorp  terug 

te vinden in de Voorstraat  in de vorm van een beeldje.   

Het A.M. de Jongmuseum is gevestigd in Nieuw-Vossemeer aan de Voorstraat nummer 29 en bevat 

een tentoonstelling over het leven en werk van de schrijver A.M. de Jong. In het museum is ook de 

geschiedenis van het dorp Nieuw-Vossemeer en zijn omgeving te zien. Het museum wordt op dit 

moment beheerd door Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid.  

19. Eerste weg linksaf Achterstraat.  
20. Einde weg rechtsaf de Hoogte. De Hoogte gaat over in de Nieuw-Vossemeersedijk. Daarna steekt 

u de Molenweg over (pas op, gevaarlijke oversteek) en fietst rechtdoor. 
21. Eerste weg linksaf de Groeneweg in.  
22. Aan het einde van de Groeneweg gaat u linksaf en fietst daarna rechtsaf de dijk op. Op de dijk 

gaat u direct rechtsaf, langs het witte hek, het fietspad op. Na ongeveer 4,3 km eindigt dit fietspad, 
u gaat linksaf, rijdt onder het viaduct door en fietst weer langs het witte hek. Direct daarna gaat u 
rechtsaf, Slaakdam. 
 

 

 

23. Aan het einde van de Slaakdam gaat u rechts en direct weer links, dit is de Zeelandweg-west. 

Even verder op dient u deze weg over te steken om aan de andere zijde van deze weg het 

fietspad te vervolgen. 

24. Eerste weg linksaf Heensedijk (u dient hiervoor weer de Zeelandweg-west over te steken). 
25. Eerste (verharde) weg linksaf Beneden Sasweg. 

Aan het einde van de Beneden Sasweg ziet u rechts jachthaven de Vlije. 

26. Bij Beneden Sasweg huisnummer 6 gaat u linksaf, het laantje met bomen in. U ziet dan het 

voetgangersbruggetje. Deze brug dient u zelf te bedienen. Aangegeven staat wanneer u de 

startknop kunt indrukken 



 

Sluizencomplex Benedensas  

Aan het Volkerak, in de Steenbergse Vliet in De Heen, ligt het historische karakteristieke 

sluizencomplex Benedensas. Het sluizencomplex is gebouwd om het achterliggende land te 

beschermen tegen hoog water uit het Volkerak,  

en voor de scheepvaart om het hoogteverschil vanwege eb en vloed te overbruggen. Inmiddels is er 

geen eb en vloed meer. De sluisdeuren bieden een uitzicht op het Krammer Volkerak en het 

natuurgebied van De Heen. De Steenbergse Vliet is uitermate geschikt voor de kanovaarder.  

27. U vervolgt het fietspad (tegelpad) over de sluizen. Het tegelpad  gaat over in Vlietdijk.  

Wanneer u de dijk oploopt ziet u achter deze dijk het natuurgebied de Dintelse Gorzen.  

De Dintelse Gorzen bestaat uit een gebied van ongeveer 500 ha en ligt tussen de monding van de 

Roosendaalse en Steenbergse Vliet. De gorzen bestaan uit buitendijkse gronden, die na de afsluiting 

van het Krammer en het Volkerak droog kwamen te staan. Deze afsluiting zorgde voor een grote 

verandering van het gebied. Sinds de aanleg van de deltawerken is er geen eb en vloed meer en is 

het water zoet geworden.  

In de Dintelse Gorzen ligt een gemarkeerde wandelroute zodat u van deze ongerepte natuur kunt 

genieten. Tijdens uw wandeling kunt u shetlandhengsten en Schotse hooglanders zien. Deze dieren 

kunnen zich het gehele jaar in de vrije natuur redden. Deze grazers zorgen er voor dat de Dintelse 

Gorzen de natuurlijke variatie van het natuurgebied behoudt.   

28. Eerste weg linksaf Koningsoorddijk. Deze weg gaat over in de Kleinedijk. Aan het einde van de 
Kleinedijk gaat u linksaf Smallendijk.   

29. Daarna gaat u linksaf, Oudlandsedijk en blijft rechtdoor rijden. De Oudlandsedijk gaat over in de 
Stoofdijk.  

30. Op de Stoofdijk gaat u voorbij de kerk  rechtsaf de Westvoorstraat in. U rijdt nu door de kern van 
Dinteloord.  

 

Dinteloord 
Via de polders komt u Dinteloord binnen. Dinteloord heeft alle kenmerken van een polderplaats. Dit is 

dan ook het grootste inpolderingsproject van West-Brabant. 

De oudste zoon van Prins Willem van Oranje heeft hieraan (rond  1600) een belangrijke bijdrage 

geleverd. In het stratenpatroon van het dorp is de oude nederzettingskern nog zichtbaar. Dinteloord is 

gelegen aan het riviertje de Dintel en heeft een jachthaven ten noorden van het dorp.   

31. De Westvoorstraat vervolgen, deze gaat over in Steenbergseweg.  



32. Op de rotonde neemt u de tweede weg rechts, dit is de Noordlangeweg (dus niet voor de 
rotonde). 

33. Na ± 300 meter rechtsaf en gelijk weer linksaf (u rijdt vlak langs een woning).  
34. Na ± 100 meter rechstaf Molenweg ( u rijdt nu langs de snelweg A4). 
35. Aan het einde van de weg bij de T-splitsing linksaf.  
36. Bij de eerste woning rechts gaat u voor de woning de weg in. Dit is ook de Zuidzeedijk. Deze weg 

is eerst een stukje verhard, maar is daarna onverhard (fietsknooppunt 42 volgen).   
37. Aan het einde van de Zuidzeedijk gaat u rechtsaf over een bruggetje. Wanneer u ook over het 

volgende bruggetje bent gefietst, gelegen over de Vliet rijdt u in de Boven Sasweg.  

 

 

Blauwe Sluis 

Een plassen- en merengebied tussen Steenbergen en Kruisland, dat voornamelijk als viswater wordt 

gebruikt.  

Bij Blauwe Sluis, tussen de Roosendaalse en de Steenbergse Vliet, ligt de sluis Bovensas. De sluis 

heeft inmiddels zijn functie verloren en werd in 1990 gedempt. Sinds het verdwijnen van de getijden 

staan de deuren van de ‘nieuwe’ schutsluis ook open, zodat schepen vrij kunnen doorvaren. Het is 

nog wel mogelijk de sluisdeuren te bedienen bijvoorbeeld om blauwalg, afkomstig van het Volkerak, 

buiten de deur te houden.  

Aan het einde van de Boven Sasweg ziet u rechts de Beatrixsluis. De sluis, die in 2001 is gedempt, 

dient momenteel als waterkering tussen de Steenbergse Vliet en sloten in het poldergebied.  

Recht voor u aan de overzijde van de Kruislandsedijk ziet u het Gemaal Brooijmans.  

Gemaal Brooijmans is een pompstation dat overtollig water zoals regenwater uit de polders bij 

Kruisland wegpompt naar de Steenbergse Vliet. Als dat niet gebeurt komt er te veel water in de sloten 

te staan zodat deze overstromen.  



 

Achter Gemaal Brooijmans ligt De Baak (beter bekend als de Kruisbeek). 

37. Aan het einde van de Boven Sasweg gaat u linksaf het fietspad van de Kruislandsedijk op.  
38. Dit fietspad volgt u en in de bocht gaat u rechtsaf, Langeweg. U volgt dus het fietspad van de 

Langeweg  tot in de kern van Kruisland. 
 

 

Kruisland 

U fietst door een uitgestrekt landbouwgebied van de Kruislandse polders. In dit landschap ziet men 

vooral veel akkerbouw en uiteraard is het ook prachtig fietsen in deze afwisselende omgeving.  

Aan de Markt nummer 20 zit Ambachts- en Gereedschaps-museum De Holle Roffel, gevestigd in de 

voormalige nederlands Hervormde Kerk. Er zijn verschillende soorten gereedschappen te zien die de 

ambachtslieden vroeger gebruikten. 

39. Op de kruising Langeweg, Markt, Roosendaalseweg, Brugweg gaat u rechtsaf, de Brugweg in. 
40. In de bocht gaat u rechtsaf, einde weg linksaf, Doornbosseweg.  
41. Einde Doornbosseweg linksaf, Zegblokswegje.  
42. Einde Zegsblokwegje rechtsaf, Groenedijk, is onverhard. Daarna rechtdoor blijven rijden, 

onverhard wordt weer verhard,  blijft Groenedijk.  
43. Eerste weg linksaf, Canadezenweg.  



 

Klokkenstoel met grote klok aan de Canadezenweg.  

Dit is een herdenkingsmonument dat is opgericht ter herinnering aan de strijd bij de bevrijding van 

Welberg en als herinnering aan de Welbergse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 

44. Eerste weg rechtsaf, Oud Kromwielswegje. 
45. Einde Oud Kromwielswegje linksaf, Welbergsedijk.  
46. Op de kruising rechtdoor rijden, u bent nu in de Corneliusstraat.  
47. Einde Corneliusstraat rechtsaf, Kapelaan Kockstraat.  
48. U vervolgt de Kapelaan Kockstraat, onder het viaduct door rechtdoor. Deze straat gaat over in 

Wipstraat. 
49. U fietst inmiddels weer door de kern Steenbergen. Bij de splitsing rechtdoor blijven rijden de 

Wouwsestraat in.  
50. Dit geldt ook voor de volgende splitsing, rechtdoor rijden de Blauwstraat in.  
 

Als u bij de kruising Blauwstraat / Grote Kerkstraat / Markt / Kaaistraat aan komt rijden heeft u over de 

Markt zicht op de Gummaruskerk.  

Gummaruskerk, een rooms-katholieke kerk uit 1900, een driebeukige basiliek met een ronde 

kruisingstoren en vierkante hoektorens, naar ontwerp van P. Cuijpers (bekend van het Rijksmuseum 

en het centraal station van Amsterdam).  

Wanneer u rechts de Grote Kerkstraat inkijkt ziet u de Nederlands Hervormde Kerk.  

In het centrum van Steenbergen staat de in 1832 gebouwde kerk. Een door een zadeldak gedekte 

driebeukige hallenkerk met classicistische voorgevel. De voorgevel is bekroond door een koepel met 

daarop een obelisk.  

 

U bent nu weer aangekomen bij het startpunt, de Markt in Steenbergen, tevens het eindpunt van deze 

fietsroute. 

Hopelijk hebt u veel fietsplezier gehad en op een gezonde en sportieve manier kennis kunnen maken 

met de zes kernen van de gemeente Steenbergen.  
Informatie over deze fietsroute kunt u verkrijgen bij de gemeente Steenbergen, tel (0167) 54 34 34. 
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