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De fietsroute gaat vanuit Bergen op Zoom richting Moerstraten, Wouw, Heerle en weer terug naar 

Bergen op Zoom. De route gaat langs twee forten, natuurgebied het Laag en de kasteelweide in Wouw.  
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De fietsroute gaat vanuit Bergen op Zoom richting Moerstraten, Wouw, Heerle en weer terug naar 

Bergen op Zoom.  

 
De route gaat langs twee forten, natuurgebied het Laag en de kasteelweide in Wouw. 

De forten liggen op het noordelijkste punt van de Brabantsewal.  

 
De bezienswaardigheden zijn met elkaar verbonden door de belegering van Bergen op Zoom door de 

Fransen in het jaar 1747. 

 

De korte route is 9.5 kilometer lang, en gaat door een bosrijk gebied. 
De lange route is 26 kilometer lang, en gaat voor een groot gedeelte door een open landschap. 

 

De route begint bij brasserie de Berk Bemmelenberg 21 4614 PG Bergen op Zoom, beter bekend 
onder de oude naam: paviljoen de Heide.  

 

1 Startend bij de gasterij: als u aan de rechterhand de gasterij en het ven ziet, en aan de 
linkerhand de bosrand rijdt u in de juiste richting.  

2 Einde Bemmelenberg linksaf Moerstraatsebaan < volg bordje knooppunt 13 >.  

3 Kruispunt met verkeerslichten Randweg Noord oversteken, u rijdt nu in de Marconiweg noord 

< volg bordje knooppunt 13 >.  
4 Rechtsaf Melanendreef < volg bordje knooppunt 13 >.  

5 Tegenover Melandreef nr. 284 rechtsaf de Moerkens < volg bordje knooppunt 13 > de 

Moerkens gaat over in de Grensweg. 
6 Rechtsaf Portugalstraat.  

7 Bij het kruispunt met verkeerslichten de Randweg Noord oversteken, u rijdt nu op de 

Melanenweg. 

8 Rechtsaf Ligneweg nemen < volg bordje knooppunt 10 >. 
 

Tip: Als u de rechtsaf de onverharde Casimirweg neemt, kunt u een rondje langs het in 1628 

gebouwde fort Pinssen rijden, einde Casimirweg rechtsaf Prins Mauritsweg, rechtsaf de Melanenweg, 
rechtsaf Ligneweg. 

 

9   Ligneweg vervolgen tot het bordje ‘t Wasven. 
 

Tip: Als u rechtsaf de doodlopende weg inrijdt kunt u het Wasven zien liggen. 

Het Wasven ligt in het natuurgebied Buitenlust en is een overblijfsel van een moerasgebied. 

 
10 Ligneweg vervolgen < volg bordje knooppunt 10 >. 

 

Tip: Vlak voor de hoek Ligneweg/ Schansbaan staat een groot informatie bord over fort Roovere en 
fort Pinssen. 

 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergen_op_Zoom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brabantse_Wal
http://www.vriendenwbwl.nl/
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11 Einde Ligneweg, rechtsaf de Schansbaan nemen < volg bordje knooppunt 63 >. 

12  De Schansbaan volgen, viaduct over en gelijk linksaf langs de A4 rijden < volg bordje 
knooppunt 63 >. 

 

Tip: U heeft nu 7 kilometer gefietst. 
Als u in plaats van linksaf, rechtsaf kiest kunt de de route verkorten tot 9.5 km. 

Einde Schansbaan rechtsaf Moerstraatsebaan nemen. 

Linksaf Bemmelenberg. De Bemmelenberg volgen totdat u weer bij brasserie de Berk bent. 

 
13 Rechtsaf de weg ’t Laag nemen < volg bordje knooppunt 63 >. 

 

Tip: Als u even de A4 blijft volgen, kunt u bij een bordje ‘vrije wandeling’ een stukje in het vochtige 
natuurgebied het Laag wandelen. 

Ter verdediging van Bergen op Zoom stond in 1747 het Laag onder water. 

 
14  Linksaf Luienhoekweg, einde Luienhoekweg rechtsaf de Laagweg nemen. 

15 Einde Laagweg linksaf Moerstraatseweg. 

16 Voorin Moerstraten, rechtsaf de Hellegatsestraat nemen < volg bordje knooppunt 64 >. 

 
Tip: In Moerstraten zijn diverse horecagelegenheden gevestigd. 

Moer kan gelezen worden als moerassig gebied, een gebied waar vroeger turf werd gewonnen. 

 
17 Rechtsaf de Steenbergsestraat < volg bordje knooppunt 69 >. 

 

Tip: Als u in plaats van rechtsaf linksaf rijdt ziet u bij de eerste boerderij aan de rechterzijde een klein 

wegkapelletje staan. 
 

18  Bij café de Maai linksaf de Herelsestraat op < volg bordje knooppunt 69 >. 

19 Bij huis nr. 2 rechtsaf de 800 meter lange onverharde weg nemen < volg bordje knooppunt 69 
>. 

20  Einde onverharde weg rechtsaf Grote Spellestraat deze gaat over in de Spellestraat < volg 

bordje knooppunt 69 >. 
 

Tip: de Spellestraat wordt gekenmerkt door fraaie boerderijen. 

 

 
 

Foto: Kapel in de Spellestraat. 

 

Vlak voor Wouw ziet u aan de linkerkant een kapel staan. 
 

21 Bij de kapel rechtsaf richting Wouw rijden. 

22 In Wouw rechtsaf de Roosendaalsestraat nemen < volg bordje zeven heerlijkheden >. 

http://www.mariakapellen.nl/wouw.htm
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23 Op de Markt gelijk rechtsaf de Nieuwstraat. 

 

Tip: Op de Markt heeft u een fraai uitzicht op het voormalig gemeentehuis nu restaurant. 
 

Tip: In de Nieuwstraat is nog een vijver te zien die vroeger deel uitmaakte van de vesting. 

 
24 Tweede weg rechtsaf de Boomhoefstraat inrijden. 

 

Tip: Kasteel van Wouw 

Als u aan het einde van de Boomhoefstraat de onverharde weg neemt komt u bij de 
kasteelweide uit. 

Vlak voor de onverharde weg staan twee verkeersborden: verboden voor auto’s 

motoren en bromfietsen. 
Bij de kasteelweide staan twee informatieborden. 

Op 12 juli 1747 stonden 30.000 man klaar om Bergen op Zoom aan te vallen. 

Het hoofdkwartier van de Fransen bevond zich in het kasteel van Wouw. 
 

25 Bij het kruispunt Markiezenstraat Boomhoefstraat linksaf de 28 Oktoberstraat inrijden.  

26 Einde fietspadje linksaf Waterstraat.  

27 Rechtsaf Schoolstraat. 
 

Tip: U heeft nu 21 kilometer gefietst. 

U heeft hier een mooi uitzicht op de Lambertuskerk. 
 

28 Rechtsaf de Doeldreef inrijden.  

 

Tip: In de Doeldreef staat een kleine kapel. 
 

29 De Doeldreef gaat over in de 800 meter lange onverharde Kapelstraat. 

30  In Heerle linksaf Herelsestraat < volg bordje knooppunt 16 >. 
31  Bij de kerk rechtsaf Torenbaan inrijden. 

 

Tip: De kerk in Heerle is in 1864 gebouwd. 
 

32 De Torenbaan gaat over in de Bergsebaan < volg bordje knooppunt 14 >. 

33  Vlak voor het spoor rechtsaf de Bemmelenberg inrijden < volg bordje knooppunt 13 >. 

34  De Bemmelenberg volgen totdat u weer bij brasserie de Berk bent. 
 

http://www.mijnkeuken.com/
http://www.kasteelvanwouw.nl/
http://reliwiki.nl/index.php?title=Wouw%2C_Torenstraat_1_-_Lambertus
http://www.mariakapellen.nl/wouw.htm
http://reliwiki.nl/index.php?title=Heerle%2C_Herelsestraat_100_-_Gertrudis_van_Nijvel
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Deze fietsroute is gemaakt door Wim Blankers.  

 

http://wjblankers.magix.net/public/fietsroutes/index.htm 

 
w.j.blankers@gmail.com 

http://wjblankers.magix.net/public/fietsroutes/index.htm
mailto:w.j.blankers@gmail.com


 

 

 


