
Routebeschrijving Bergen op Zoom vv 

Voor de kaart van de route 1 zie: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2969836  
Voor de kaart van route 2 zie: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2969833 
 
Route 1 
 
1) Staand met de rug naar het station RA. Oude Stationsstraat volgen met een bocht naar L. 
Bredasestraat oversteken en RA volgen. Bij het park RD en R langs de vijver. Voorbij het park 
Ravelstraat oversteken en LA Zoom volgen, langs het water. Bij rotonde omhoog, daarna weer naar 
beneden, langs de Zoom. Over bruggetje RA. (Drukke) v. Gorkumweg oversteken, LA Vierlingsweg. Bij 
kruising RA, van Konijnenburgweg. Weg door industriegebied 1,5 km volgen tot aan sluis.  
 
2) Vanaf hier is de route gemarkeerd met de oranje/gele markering van het Brabantse Wal-pad, 
tot de Lindelaan. 
Vóór de sluis LA, Zuiderstrekdam.  Al snel wordt dit een pad met water rechts. Pad buigt naar links, 
Noordlandsedijk. Dijk volgen tot Noordlandseweg, daar RA. Voorbij het water LA fietspad. Bij 
splitsing fietspad/voetpad het voetpad aanhouden. Na 0,5 km LA, nog een keer LA en dan RA, pad 
met water R. Voor bebouwing buigt het pad naar rechts. Naar keuze het pad links van het water (het 
dichtst bij de bebouwing) of rechts van het water volgen. Pad buigt naar links. 
 
3) Vlak voor Emmertoren buigt het pad weer naar links. Steeds min of meer RD, via 
groenstrook, tot water, Binnenschelde. Water volgen, links om het zwembad heen. Voorbij het 
zwembad de Markiezaatweg oversteken via brug. Al snel RA, park Kijk in de Pot. Park doorsteken, via 
markering komt de route uit bij de Belvédèrestraat.   
 
4) Bij Lindebaan RA. (Hier gaat het Brabantse Wal-pad LA). Bij Bosstraat LA, wordt Potterstraat. 
Bij Lievevrouwestraat LA. Straat volgen, onder Gevangenpoort door, straat wordt Zuidzijde Haven.  
Parkeerterrein oversteken bij straatje De Kaai.  Bij Noordzijde Haven even RA, dan LA Smakkestraat. 
Bij Korte Dubbelstraat RA. Straat buigt naar R, bij kruising scherp naar L, Hoogeboomstraat.  Bij 
Artilleriestraat RA. Na kruising met Westersingel wordt het Mineurplein/Looipoort. Bij 
Steenbergsestraat RA, langs Markiezenhof. RD tot Grote Markt. Markt oversteken en links langs de 
St. Gertrudiskerk, Hoogstraat. Snel LA, Kerkstraat. Derde zijstraat LA, Wassenaarstraat. Vierde 
zijstraat RA, Stationsstraat.  
 
Route 2 
 
1) Staand met de rug naar het station RA. Oude Stationsstraat volgen met een bocht naar L. 
Bredasestraat oversteken en RA volgen. Bij het park RD en R langs de vijver. Voorbij het park 
Ravelstraat oversteken en LA Zoom volgen, langs het water. Bij rotonde omhoog, daarna weer naar 
beneden, langs de Zoom. Bij bruggetje LA, Smitsweg. Bij Rijtuigstraat RA, eventueel via groenstrook. 
Rijtuigweg volgen tot Wittoucksingel, daar RA. Weg buigt naar L , wordt Havendijk, die naar R buigt. 
Havendijk buigt naar L, langs water. Fort De Waterschans R passeren, of er L omheen lopen. Voorbij 
het fort RA, dan LA, Noordlandseweg.  
 
2) Voorbij het water LA fietspad. Bij splitsing fietspad/voetpad het voetpad aanhouden, en dan 
een rondje Molenplaat. Ongeveer 1 km RD via voetpad, tot watertje, daar RA. Na + 0,7 km en bij 
volgend water RA. Na 0,5 km pad RA, tot het eerdere pad, daar LA. Bij de geel/oranje markering RA, 
LA, RA, pad met water R. Voor bebouwing buigt het pad naar rechts. Naar keuze het pad links van het 
water (het dichtst bij de bebouwing) of rechts van het water volgen. Pad buigt naar links. 
 
3) en 4) als van route 1  

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2969836
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2969833


 
 
 
 
 
 

 


