Wandeling Putte – Bergen op Zoom
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 25 km. lange wandeling van bushalte naar
Bushalte. De wandeling begint in Putte bij de Belgisch – Nederlandse grens, en volgt deze
eerst min of meer door het Moretusbosch en andere bossen. Daarna voert de route langs de
Brabantse Wal, deels door de polders ten westen van de Wal met goed zicht erop, deels op de
Wal zelf. We passeren de dorpen Ossendrecht, Hoogerheide en Woensdrecht. De wandeling
eindigt in de buurt van het Markiezaat. Ongeveer 30 % van de route is verhard.
De route is op de kaart te bekijken via http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1403145
Langs de route is er horeca in Putte, het koetshuis van kasteel Ravenhof, Non plus Ultra in
Woensdrecht, De Walkant voorbij Woensdrecht, en iets van de route af De Leeuw van
Vlaanderen (0,5 km ten ZW van grenspaal 263), en verder in de dorpen.
Langs de route zijn er diverse markeringen te zien, de wandeling overlapt delen van het
streekpad de Brabantse Wal (oranje-geel), GR 12 (Amsterdam – Brussel – Parijs, rood –wit)
en het Grenslandpad (rood – wit).
Voor informatie over de openingstijden van het bezoekerscentrum de Kraaienberg:
www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/infocentra/bezoekerscentrum-de-kraaijenberg
Openbaar vervoer
In Bergen op Zoom stopt ieder half uur de trein van Amsterdam naar Vlissingen en v.v.
Vanaf Bergen op Zoom rijdt bus 105, in de ochtendspits versterkt met lijn 100.
Stap uit op de voorlaatste halte Julianastraat in Putte, of de eindhalte Moretuslei over de grens
De wandeling eindigt aan de rand van Bergen op Zoom, halte Fianestraat. Ook daar rijdt bus
105. De wandeling kan worden bekort door de bus te nemen tot of vanaf Ossendrecht of
Hoogerheide (zie kaart)
Kijk voor actuele informatie op www.9292 of www.ns.nl
Wandeling
1) Bos
Vanaf de bushalte Julianastraat RD, tot grenspaal 257. Of vanaf halte Moretuslei een stukje
terug voor de grenspaal. Daar RA (of vanuit België LA), AC Swinnestraat, later Oud Broek.
Bij kasteel Ravenhof RA, naar theehuis (Gloriëtte, waarvan de koepel even hoog schijnt te
zijn als die van het kasteel). Daar LA. Bij kruising schuin RD, op wal. Bij splitsing schuin R.
Na ruim een km. bij 2e laankruising LA, wal aan linkerhand, bij kruising schuin R (tegenover
hekwerk). Pad volgt de grens, is af en toe erg nat, maar door parallelpaadjes is dat geen
probleem. Pad buigt na ruim een km. RA (aan de linkerhand stacaravans). 1e kruising RD,
volgende kruising LA, al gauw sloot aan linkerhand. Bij vijfsprong/einde van sloot RD.
Volgende vijfsprong, bij bankje, schuin L (één pad links overslaan, volgende pad nemen), tot
verharde weg, bij grenspaal 263. Weg oversteken, pad R naast huis nemen, op volgende weg
RA.
2) Brabantse Wal en polders
+ RD, pad. Bij kruising schuin L, Hageland. Pad LA, omhoog. Bij verharde weg met bankje
RA. Vóór huis in bocht LA, meteen RA, paadje langs heg. Pad LA, snel RA, pad buigt RA en
LA, gaat onderlangs Ossendrecht. Even RD in het dorp, kerkepad, dan weer L. Bij splitsing R,
tot kruising met Dorpsstraat (kerk rechts). RD, Trambaan. Bij kruising (paddestoel 21983)
LA, Vierwindenlaan (is een pad). Bij weg RA tot Calfvenseweg. 1e zijpad LA, tegenover
landhuis. Pad uitlopen tot aan dijk, dan RA. Na een km. buigt de dijk naar R. Bij splitsing RD,

tot t-kruising met pad. Daar LA. De wandeling is uit te breiden met een rondje van 2,5 km om
de heuvel rechts. (daarvoor RA en na 75 m, RA een graspad op. Pad met bochten volgen. Op
einde L aanhouden, asfaltpad. Na 50 m. op driesprong L aanhouden. Pad gaat omhoog, komt
uit op weg, Calfven/Ossendrechtseweg. Tussen huisnr, 18 en 20 LA, smal paadje. RA en LA,
weer op oorspronkelijke route). Bij kruising schuin L, dan zijpad L, kerkepadje. Over
bruggetje RD, pad buigt naar R. Bij Marktje 59/61 LA, Braakseweg (pad). Bij kruising RA.
Bij dijk RA. Voorbij café Non plus Ultra LA, en onder snelweg door.
3) Ten N van de snelweg: Markiezaat
1e zijpad RA (haaks op weg), 1e zijpad LA, Korte Weg, ongeveer 1,5 km. Zijpad LA. Bij
fietspad en bankje RA. LA over spoorbaan, RA langs het spoor. Bij dwarsdijkje LA. Bij
boerderij Hildernisse RD. Bij splitsing keuze tussen L (onderlangs door de polder) en R
(hogerop, komt uit bij bezoekerscentrum en uitkijktoren). Beide paden uiteindelijk uit op de
Fianestraat. (Voorbij het bezoekerscentrum is het nog mogelijk om naar de vogelkijkhut aan
de rand van het Markiezaatsmeer te lopen, 2 x 1,2 km). Daar RA tot Antwerpsestraatweg met
bushalte.
Eventueel doorlopen tot het station van Bergen op Zoom (ruim 5 km), via oranje-gele
markering.

