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In de zomer van 2017 stond er een verhaal in 
de krant met als titel “Een toeristisch rondje 
om de kerk”. Het ging over een fietsroute 
door heel de gemeente Steenbergen, met 
als middelpunt én baken de monumentale 
Gummaruskerk, die je immers uit alle 
windrichtingen, van heinde en verre ziet 
staan. De route deed al onze kernen aan, 
dus zoals u zult begrijpen moest ik hier 
meteen aan denken toen de Poldertocht ter 
sprake kwam en mij gevraagd werd om dit 
voorwoordje te schrijven.

De Poldertocht is één van de vele 
kernverbindende evenementen die vanuit het 
Genootschap van de Meermin zijn bedacht, 
om te vieren dat we in 2022 zowel 750 jaar 
stad Steenbergen als 25 jaar één gemeente 
vieren. Hoe kunnen we dat nou beter doen, 
dan door nóg meer verbinding met elkaar te 
maken? Door elkaar te laten zien hoe mooi 
het hier is en trots te zijn op wat we allemaal 
in huis hebben? 

De Poldertocht refereert bovendien 
aan het agrarische verleden, maar ook 
het heden én de toekomst van onze 
gemeente. Tegelijkertijd is het een mooie 
manier om allerlei prachtige plekjes en 
bezienswaardigheden te (her)ontdekken, 

waarvan er in De Heen, Dinteloord, Kruisland, 
Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Welberg 
meer dan genoeg te vinden zijn. Zoals 
het hart van de vesting Steenbergen, Fort 
Henricus en het Benedensas, het Schelde-
Rijnkanaal, het Oudland, het Bovensas, 
de Cruijslandse Kreken, het AFC Nieuw-
Prinsenland… en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Pareltjes te over.

Ook brengt de Poldertocht ons in beweging. 
Jong en oud kunnen ‘m rijden. Het is een uitje 
voor heel het gezin of zelfs heel de familie. Niet 
alleen dit weekend, maar wanneer je maar 
wilt. De Poldertocht is dus op voorhand een 
blijvertje, waar we nog vele jaren van kunnen 
genieten. Doe dat vooral en vergeet onderweg 
ook niet om lekker een terrasje te pakken.

Sta er vooral niet van te kijken dat je de 
nodige stads- en dorpsgenoten tegenkomt, 
maar ook steeds meer toeristen weten de 
weg hier naartoe te vinden. Vind je het gek? 
Nee toch?!

Heel veel (fiets)plezier en we gaan elkaar 
vast en zeker zien!

Ruud van den Belt,
burgemeester

Een blijvend “rondje om de kerk”
Welkom bij de Poldertocht door 
Steenbergen. Een speciale fietsroute 
om 750 jaar Steenbergen en 25 jaar 
één gemeente te vieren in het mooie 
Jubileumjaar 2022. 

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 kernen tellen samen ruim 
25.300 inwoners en hebben samen een 
oppervlakte van 16.000 ha. Dit mooie 
gebied ontdekt u het beste door het fietsen 
van deze Poldertocht.

In dit boekje vindt u de route-
beschrijving, een korte beschrijving van de 
bezienswaardigheden in de omgeving van 
de route en informatie over het gebied. U 

Disclaimer: Met grote zorg is de Poldertocht georganiseerd. Desondanks kunnen wij er niet voor instaan dat er onderweg 
iets gebeurt. Deelname is geheel op eigen initiatief en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal.Is er 
sprake van een grote calamiteit? Bel 112. Heeft u een vraag over de organisatie? Neem contact op met Giscard van Tilburg 
via 06-13980714. 

kunt de route in elke kern van de gemeente 
en elk willekeurige punt van de route 
starten. 
De totale lengte van de fietsroute is 
ongeveer 60 kilometer en maakt geen 
gebruik van de knooppunten. 
Langs de route vindt u in de zes kernen 
verschillende horecagelegenheden. Op de 
achterzijde vindt u adressen die tijdens 
de Poldertocht geopend zijn en u graag 
ontvangen.

Wij wensen u heel veel fietsplezier. 

Organisatie Poldertocht

Poldertocht ‘groot Steenbergen’
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Welkom in vestingstad Steenbergen.
Na ontvangst van de stadsrechten (1272) is 
Steenbergen zich als stad gaan ontwikkelen. 
In die tijd werd er aan zoutwinning gedaan uit 
zoute turf. De vesting kreeg een ommuring 
en in de 15e eeuw werden ook een aantal 
verdedigingswerken gebouwd volgens het 
Oud Italiaans Vestingstelsel. Steenbergen 
werd waarschijnlijk gesticht in de tweede helft 
van de 13e eeuw en is sinds de eerste helft 
van de veertiende eeuw te beschouwen als 
stad. Het heeft een rijke historie en groeide 
in de 14e en 15e eeuw, dankzij zoutwinning 
en handel met Antwerpen en Vlaamse steden 
als Brugge en Gent tot een handelsstad. 

Toen door verschillende oorzaken de 
economische neergang had ingezet, werd 
Steenbergen in de 16e eeuw belangrijker 
als vesting- en garnizoensstad. De vesting 
maakte vanaf 1628 deel uit van de West-
Brabantse waterlinie. De stad is sindsdien 
niet meer ingenomen geweest, wat daarvoor 
wel vaak gebeurd is en waardoor de vesting 
als een zwakke plek in het Nederlands 
vestingstelsel werd gezien. Tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog (vanaf 1568) werd de 
vestiging geplunderd door de watergeuzen, 
daarna is hij belegerd en ingenomen geweest 
door de Staatse en Spaanse troepen. Nieuwe 

vestigingswerken (zoals het fort aan de 
Vliet) zijn aangelegd in 1583, na de slag bij 
Steenbergen.

Toch werd direct na het Twaalfjarige Bestand 
de vestiging wederom ingenomen door 
de Spanjaarden. Hier kwam een eind aan 
toen Prins Maurits in 1623 Steenbergen 
definitief veroverde. Hij zorgde ervoor dat 
de vesting flink versterkt en uitgebreid 
werd in 1627. Toen de vestiging eenmaal 
opgenomen was in de West Brabantse 
waterlinie, heeft hij zelf stand gehouden toen 
de Fransen de regio binnenvielen tijdens de 
Oosterijkse Successieoorlog in (1747). De 
vestiging Steenbergen is in 1827 opgeheven. 
Tegenwoordig is van deze vesting, Fort 
Henricus, de waterpoort (haven) en de 
Stadswal nog terug te herkennen.

Routebeschrijving

Er zijn in het centrum diverse horeca, zoals 
de Kaai en Op de Mart Steenbergen.  

1. Vanaf de Markt in Steenbergen 
(knooppunt 81) gaat u op de kruising Markt 
/ Grote Kerkstraat / Blauwstraat / Kaaistraat, 
rechtsaf de Kaaistraat in. 

Steenbergen 
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. 
U passeert restaurant DOK

3. Tweede weg rechtsaf Westhavendijk 
Aan uw rechterzijde heeft u een zicht op de 
jachthaven van Steenbergen. 

Haven, Steenbergen

4. Einde weg met de bocht mee naar links, 
Schansdijk. 
Aan de rechterkant ziet u Fort Henricus, 
een vesting gelegen aan de rand van de 
Steenbergse Vliet. 

Starten met een kopje koffie?
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Fort Henricus was een fort aangelegd in 
1626 ter verdediging van de haven van 
Steenbergen. Het fort is conform een 
ontwerp van David van Orliens gebouwd, 
deels in de Graaf Hendrikpolder en deels in 
de schorren en slikken die later (in 1649 resp. 
1788) zijn bedijkt als de Oude en de Nieuwe 
Vlietpolder. Het fort heeft vijf bastions en een 
natte gracht met een contrescarp. In 1809 
is het fort voor de laatste keer in paraatheid 
gebracht, in verband met de mogelijke Britse 
invasie in Zeeland. In 1816 raakte het fort 
buiten gebruik. In 1827 werd het fortterrein 
verkocht aan een particulier ten behoeve van 
de landbouw. Het fort behoorde tot de West-
Brabantse waterlinie.

5. Eerste weg rechtsaf, Oude Vlietpolderdijk. 

6. Eerste weg rechtsaf, Heensedijk. 
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. 

Centrum, de Heen

8. Tweede straat rechtsaf, de Lange Weg

9. Eerste weg linksaf, Heense Molenweg.
Rechts passeert u Atelier van Valkhoff, 
zeker een bezoekje waard. In de Heense 
Molenweg vindt u ook het terras van 
Akkermans. 

Fort Henricus, onderdeel van de Zuiderwaterlinie

10. Aan het einde van de Heense Molenweg 
steekt u de Rijksweg over, rechtdoor de 
Princeweg. Daarna rechtsaf de Oude Heijdijk.

11. Eerste weg linksaf Notendaalsedijk.

12. Aan het einde van de Notendaalsedijk 
gaat u rechtsaf, Rubeerdijk. 

13. Eerste weg rechtsaf Rolafseweg (voor de 
woning langs), bij de kruising rechtdoor de 
Rolafseweg vervolgen. Pas op, gevaarlijke 
kruising.

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. 

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.

Molen de Assumburg, Nieuw-Vossemeer

Molen De Assumburg
In de gerestaureerde molen Assumburg 
in Nieuw-Vossemeer 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 
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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 met terras 
van eetcafé By Ons.

Nieuw-Vossemeer 
Het dorp Nieuw-Vossemeer ligt in een in de 
15e 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 in Nieuw-
Vossemeer bevat een tentoonstelling 
over het leven en werk van de schrijver 
A.M. de Jong. De Nederlandse schrijver 
Adrianus Michiel de Jong werd op 29 
maart 1888 geboren in een straatarm 
landarbeidersgezin in Nieuw-Vossemeer. 

Vijfenvijftig jaar later, op 18 oktober 1943, 
werd De Jong op de drempel van zijn villa in 
Blaricum, door leden van de Germaanse SS 
lafhartig vermoord. A.M. de Jong is geruime 
tijd een “verboden” schrijver geweest voor 
Katholiek Nederland. Omdat hij het opnam 
voor de zwakkeren in de maatschappij en 
de machtshebbers in de weg zat, kreeg hij 
het besmette etiket “socialist” opgeplakt. 
De romanfiguur Merijntje Gijzen is bij een 
breed publiek bekend, maar de auteur A.M. 
de Jong biedt veel meer. 
In het museum is ook de geschiedenis 
van het dorp Nieuw-Vossemeer en 

Merijntje Gijzen, bekend van de jeugdroman

omgeving te zien. Het museum wordt op dit 
moment beheerd door Heemkundekring 
Ambachtsheerlijkheid. 

19. Eerste weg linksaf Achterstraat. 

20. Einde weg rechtsaf de Hoogte langs 
het zonnige terras van restaurant  ’t 
Wagenhuis. 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 verderop dient u links 
de 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. Aan de overkant 
is het terras van restaurant Benedensas. 

Sluizencomplex Benedensas

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 
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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 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. Hier vindt u 
ook restaurant Thuis en iets verderop  
’t Cafeetje. 

U rijdt nu door de kern van 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. Ongerepte natuur in de Dintelse Gorzen

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

32. Op de rotonde gaat u rechtdoor de 
Steenbergseweg op. 

33. U rijdt links de tweede weg de Zuidzeedijk 
in.

36. Na 500 meter op de Zuidzeedijk gaat u 
(bij woning) rechts de weg in. Dit is ook de 
Zuidzeedijk. Deze weg is eerst een stukje 
verhard, maar is daarna onverhard. Volg 
vanaf nu fietsknooppunt 42. 

37. Aan het einde van de Zuidzeedijk gaat 
u rechtsaf over een bruggetje. Wanneer u 
ook over het tweede 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. 

Centrum, Dinteloord

Blauwe Sluis
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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. 

37. Aan het einde van de Boven Sasweg gaat 
u linksaf het fietspad van de Kruislandsedijk 
op. Hier is het terras “Buiten aan de Baak”. 

38. Dit fietspad volgt u en in de bocht 
gaat u linksaf Grote Bolspolder in. U rijdt 
rechts de Engelseweg in. Einde weg rechts, 
de Molenstraat. Links ziet u zaal Koch. U 
vervolgt de Molenstraat en komt uit op de 
Markt van Kruisland. 

Kruisland 
U fietst door een uitgestrekt landbouw-
gebied 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 
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. 

De Holle Roffel is een ambachts- en 
gereedschapsmuseum. De naam Holle 
Roffel is afgeleid van een bepaald type 
schaaf uit de achttiende eeuw. Dit type 
schaaf werd gebruikt om het meest ruwe 
van het hout te bewerken, zoals b.v. de 
achterkant van een kast. De stichting 
onderschrijft de volgende doelstellingen:
– Het in stand houden en bevorderen van 

de belangstelling voor oude ambachten, 
gereedschappen en werktuigen.

– Inventarisatie van kennis over het 
ambacht.

– Het overbrengen van bovengenoemde 
belangstelling op de komende generaties.

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

De Holle Roffel, Kruisland

39. Op de kruising Langeweg, Markt, 
Roosendaalseweg, Brugweg gaat u rechtsaf, 
de Brugweg in. U bent welkom bij De 
Commerce om wat te eten en te drinken.

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.

Welberg
U ziet hier de 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. Tegenover de Kerk is terras van 
café/cafetaria “Hart van Welberg”.  

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. Hier vindt 
u restaurant De Keuning.

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 Herdenkingsmonument, de Welberg
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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.

Einde
U bent nu weer aangekomen bij het startpunt, de Markt in Steenbergen, tevens het eindpunt 
van deze fi etsroute. Aan de Markt in Steenbergen zijn verschillende terrassen.
Hopelijk heeft u veel fi etsplezier gehad en op een gezonde en sportieve manier kennis 
kunnen maken met de zes kernen van de gemeente Steenbergen.

Nederlands Hervormde Kerk, Steenbergen

We nodigen u graag uit om in 2022 het jubileumjaar vaker met 
ons mee te vieren. Naast de Poldertocht, staan er nog tientallen 
activiteiten op het programma voor jong en oud! 

Kijk op www.steenbergen2022.nl voor meer informatie. 

Jubileumjaar 2022

Hoofdsponsors Poldertocht

De Poldertocht is mede mogelijk gemaakt door:
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Kom langs bij de horeca van de 
gemeente Steenbergen. Neem 
in ieder geval in elke kern plaats 
op het terras en maak kans op 
leuke prijzen!

Verzamel stempels!

Op de Mart
Steenbergen De Kaai

’t Cafeetje
De Commerce 

Zaal Koch

Akkermans

Restaurant
DOK

Eetcafé
By Ons

Restaurant
’t Wagenhuis

Restaurant 
De Keuning

Restaurant
Benedensas

Restaurant
Thuis

Hart van 
WelbergBuiten aan 

de Baak

Naam: 

Telefoonnummer:

E-mail:

Lever de achterzijde na afl oop van de Poldertocht in bij de laatste horeca-stop en maak kans op leuke prijzen. 
Gegevens worden enkel gebruikt om winnaars op de hoogte te brengen.


