
Slag om de Schelde en Slag om Woensdrecht 1 
De Slag om de Schelde inclusief de Slag om 
Woensdrecht speelde een belangrijke rol in de be-
vrijding van Nederland. Woensdrecht en de streek 
Brabantse Wal  lagen op een strategische plek. Wie dit 
gebied in handen had, had ook de toegangsweg naar 
Zeeland en de Schelde in handen. Dat wisten niet 
alleen de Nederlanders maar ook de Duitsers. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat de Duitse bezetters 

MP3 spelers zijn tegen een betaling van een borg te 
leen bij Natuurpoort De Volksabdij en Familyland. 
Op de website www.vvvbrabantsewal.nl kunt u 
bestandjes downloaden met meer informatie. 

Routebeschrijving Rondje Slag om Woensdrecht
 RA = rechtsaf (of rechts aanhouden)
 LA  = linksaf (of links aanhouden)
 RI  = richting 

vooral in dit gebied heftig weerstand boden bij de  RD = rechtdoor 

  (RI knooppunt 37). (infobord) 4 

9. Bij de rotonde LA/RD Bergsestraat 
  (RI knooppunt   30)
  a) U kunt even afwijken van de route en een 
  uitstapje maken naar Molen Johanna en 
  geitenboerderij   Costa Kabrita. Ga hiervoor RD 
  Bergsestraat, gaat   over inWeg naar Wouw 
  (RI knooppunt 30) en weer terug RI de kruising 
  Bergsestraat – Siardus Bogaertslaan. 
10. Direct LA eerste LA Siardus Bogaertslaan.  

Meer informatie over uw streek:

 VVV NL shop, Bergen op Zoom
 Kortemeestraat 19, Bergen op Zoom
 T. 0164 - 277 482
 info@vvvbrabantsewal.nl
 www.vvvbrabantsewal.nl

 VVV agentschap Steenbergen 
Locatie Primera de Gilles, 

opmars van de Geallieerden.   a:  = extra uitstap 

Het erfgoed dat door de bezetter is achterge- Vanaf start Natuurpoort De Volksabdij: 
laten wordt ook wel 'omstreden erfgoed' 1. Vertrek vanaf Natuurpoort De Volksabdij, O.L.V. 
genoemd. Waarom zou je laten zien hoe je   ter Duinenlaan 199 te Ossendrecht. Hier is een 
eigen land bezet is geweest? Gelukkig zijn de   bezoekerscentrum over de Slag om de Schelde, 
bunkers zelf niet goed of fout. Ze zijn slechts   Brabantse Wal en het Grenspark De Zoom – 
de vertellers van een verhaal. Het verhaal   Kalmthoutse heide. 
van de Tweede Wereldoorlog. 2. Vanuit de Volksabdij einde oprijlaan LA O.L.V. ter 

  Duinenlaan. Bij de rotonde LA Putseweg. Eerste 
Deze fietsroute voert u langs militaire   RA Groene Papegaai. Halverwege is Familyland 

1(verdedigings)werken.   (infobord).        RA Groene Papegaai verder 
  volgen (RI knooppunt 36). 

Opstapplaats is Natuurpoort De Volksabdij 3. Bij kruising RD Postweg (aan uw rechterzijde van 
Hier is een bezoekerscentrum over de Slag   de kruising ligt de opstelplaats (Infobord) 2 

om de Schelde, Brabantse Wal en het 4. Eerste weg RA Buitendreef, gaat over in een 
Grenspark De Zoom – Kalmthoutse heide.   fietspad. Aan het begin van het fietspad, aan uw 
Deze routebeschrijving wijst u de weg.   rechterzijde ligt Flakstellung Buitendreef (info 
De fietstocht kan op  elk ander gewenst   bord en bovenop maquette). 3 

punt op de route gestart worden. Ook 5. U volgt het fietspad. Halverwege aan uw linker 
kunt u deze fietsroute combineren met de   zijde ligt een munitiebunker 
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11. RA Pr. Borrekensstraat in, LA Heijmansven, LA  

16. RD Kooiweg vervolgen. Aan uw rechterzijde is 
   het infocentrum en de ingang van de vliegbasis. 
   Aan het hekwerk net voorbij de ingang van de 
   vliegbasis ziet u een infobordje over het monu 
   ment 'De Eendenkooy'. 5 

17. LA Postweg. Bij de eerste T-splitsing RA het bos-
   pad in. 
18. In het Kooibos zijn vijf bunkers. Ook is er een ver 
   keerstoren waar u op kunt (infobord) 6 

19. Einde bospad LA en vervolgens RD over de 
   rotonde (Kooiweg). 
20. RA Verlengde Duinstraat, direct weer RA Fietspad 
   op (infobord 5). 7 

21. Einde fietspad LA en direct RA Nijverheidsstraat. 
22. Aan uw linkerzijde is B&B Domaine Haute 
   Bruyere en Horstink Wijn&Wetenschap, voor 
   heen het    offi   cierscasino (infobord 6). 8 

23. Na 100 meter RA het zandpad in en voor het huis 
   rechts aanhouden (smal fietspad/Wipstraat). 
24. Bij T-splitsing RA, eerste weg LA. Aan weerszijde 

M
O

N
U

M
EN

TEN
 | N

ATU
U

R
 | EV

EN
EM

EN
TEN

 | W
A

TER
 &

 R
EC

R
EA

TIE 

Kaaistraat 49, Steenbergen 
4    = verwijzing naar belevingspunt op de kaart    Meulenven, RA Demerstraat, RA Demerstraat  T. 0167 - 566 533 

Omstreden erfgoed    vervolgen op het fietspad, LA Vennekensstraat. 
Nu, ruim 60 jaar na de oorlog, liggen veel Vanaf start centrum Bergen op Zoom: 12. Aan uw rechterzijde ligt het Waterleidingbedrijf  VVV agentschap Woensdrecht 
van de verdedigingswerken uit de Tweede Vanaf centrum RI knooppunt 31 tot aan de kruising    van Evides (bunker op terrein).  Locatie Familyland, 
Wereldoorlog nog steeds in het landschap. Fianestraat – Antwerpsestraat – Heimolen. Vanaf hier 13. RD de Kooiweg volgen.  Groene Papegaai 19, Hoogerheide 
Jarenlang werd er niet naar omgekeken. De RA Antwerpsestraat. U volgt hier onderstaande route- 14. Vlak voor de poort aan uw linkerzijde ziet u een  T. 0164 - 613 155 
lelijke littekens van de oorlog riepen te veel beschrijving vanaf nr. 34 t/m nr. 32. Vanaf hier RA    waterbunker. 
pijnlijke herinneringen op en de degelijke Antwerpsestraat, LA FIanestraat RI (knooppunt) cen- 15. 100 meter voorbij de poort bij de scouting liggen 

Colofon: 

bouw van de bunkers maakte sloop moeilijk. trum.    twee bunkers. (infobord) 
Uitgave: VVV Brabantse Wal, juni 2016. 
Grafische vormgeving en drukwerkrealisatie: www.bakxxx.nl. 
Fotografie: gemeente Woensdrecht en privé collecties. 
Niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande 
toestemming van de redactie. Bij de samenstelling van deze brochure is 
uiterste zorgvuldigheid betracht. De redactie kan geen verantwoorde-
lijkheid nemen voor eventuele onjuistheden. 

Bevrijdingsroute van de Brabantse Wal.   (grijs zwart gebouwtje).    van de Randweg ligt Flakstellung Zandfort (info 
6. Einde fietspad oversteken LA de Huijbergseweg,    bord 7). 9 

Onderweg kunt u stoppen bij militaire werken en   gaat over in  Westerstraat. 25. Bij stoplichten oversteken en eerste weg LA de  
genieten van mooie uitzichten. De borden bij de mili- 7. Bij de rotonde ziet u de Liberation Route luister    Oude Stee in. 

Liberation Route luisterzuil Brabantse Wal taire werken geven een korte uitleg van het werk. U   plek 'Het hardste gevecht'. Bij de rotonde LA 26. Na 250 bevindt zich aan uw linkerzijde de 
kunt er ook een audiofragment beluisteren.   Westerstraat blijven volgen RI Huijbergen    bunker voor het zoeklicht en een manschap- Bergen op Zoom | Steenbergen | Woensdrecht

   penbunker. 10 
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