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Achtergrond van de route

17 of 27,5 km

De rivier 'De Eendracht' fungeerde vroeger, zoals het Schelde-Rijn kanaal nu, als scheiding
tussen Zeeland en Noord-Brabant. 'De Eendracht' was in die tijd een kalm stroompje
mét eb en vloed en met diepe geulen, die diep in de schorren sneden.
Het was een Eldorado voor zwemmers, vissers en natuurliefhebbers. Het zoute water was
brandschoon en werd bijna niet door de beroepsscheepvaart benut. Bij eb viel de rivier hier en
daar zelfs bijna droog. Met hevige Westenwind werd het echter (vooral bij springvloed) een woeste
stroom en was het voor de omwonenden dikwijls een angstige aangelegenheid om bij de
Eendracht te wonen. Alleen al met de Waterssnood van 1953 vielen in Nieuw-Vossemeer
53 slachtoffers te betreuren door de dijkdoorbraken van de Eendracht.In de jaren 70 werd
echter alles anders. 'De Eendracht' werd gekanaliseerd en de getijdenwerking verviel.
Door de kanalisatie werd de naam veranderd in Schelde-Rijn kanaal.
Er kwamen grote stukken natuurgebied vrij, die door fietsers en wandelaars bezocht
kunnen worden. Het kanaal wordt overspannen door 3 bruggen, in de volksmond
de ‘Fliplandse’ brug (o.a. de verbinding tussen Steenbergen en St. Philipsland), de
‘Vosmeerse’ brug (o.a. de verbinding tussen Oud en Nieuw-Vossemeer) en de ‘Thoolse’ brug
(o.a. de verbinding tussen het eiland Tholen en Bergen op Zoom).
Karakteristiek van de route
Hierna vindt u een fietsroute beschreven, die over twee van de drie bruggen gaat.
Na de eerste 13.1 km kunt u kiezen tussen een kortere en een langere route.
De kortste route van 17 kilometer gaat over de ‘Fliplandse’ en de ‘Vosmeerse’ brug
en de langere route gaat over de ‘Fliplandse’ en de ‘Thoolse’ brug en telt 27.5 km.
De start van de route ligt in Nieuw-Vossemeer.
Wil Luijks uit Nieuw-Vossemeer maakte deze tocht,
schreef de achtergrondinformatie en stelde de route en de foto
aan ons ter publicatie beschikbaar. Hartelijk dank!

Start: De start van de tocht is in Nieuw-Vossemeer op de (gratis) parkeerplaats aan de
Nieuw-Vossemeerse dijk, nabij de Hoogte.
Met het gezicht naar de Rida meubelzaak gericht, gaan we rechtsaf richting de Molenweg.
Bij de kruising gaan we linksaf.
Bij de volgende kruising gaan we rechtsaf (uitkijken bij het oversteken van de Molenweg).
Na ongeveer 300 meter gaan we linksaf, over het wildrooster (glad bij nat weer)
naar de weg langs het Schelde-Rijn kanaal.
Halverwege deze weg zien we de ‘Fliplandse’ brug al liggen. Daar moeten we naar toe en overheen.
Vlak bij de brug gaan we weer over een wildrooster, onder de brug
door naar beneden, langs de poort en bij de weg rechtsaf.
Na ongeveer 500 meter gaan we rechts en onmiddellijk weer rechts de brug over.
Over de brug: 1e weg rechts en weer rechts.
1e weg rechts, onder de brug door en weg vervolgen. We zitten nu in het Zeeuwse.
Na ongeveer 3 km passeren we de poort en rijden rechtdoor richting ‘Vosmeerse’ brug.
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Weg vervolgen en bij de kruising boven aan de dijk: linksaf (Uitkijkpost).
Onder de brug door langs het antieke gemaal 'Drie Groote Polders' naar de T-kruising
met de Vogelzangsedijk. We zijn nu in het dorp Oud-Vossemeer.
U hebt nu ongeveer 13,1 km gefietst.
U kunt nu kiezen tussen de korte en de langere route. De lange route van 27,5 km gaat hier naar
links
en de kortere route van 17 km naar rechts. .....Korte route: 17 km:
De kortere route gaat over in de Hiksedijk en bij de T-kruising rechtsaf in de Hikseweg.
2e weg rechts naar de Kreekweg en dan de brug over (de ‘Vosmeerse’).
Over de brug 1e weg rechts, de Moorseweg.
Bij de kruising naar links.
Einde weg links, rechtdoor naar de parkeerplaats. U bent terug bij het begin.
.....Langere route: 27,5 km:
De langere route: Vogelzangsedijk vervolgen.
Bij de kruising rechtdoor. De Vogelzangsedijk gaat over in de Leguitsedijk.
Halverwege deze weg zien we bij helder weer rechts in de verte de ‘Thoolse’ brug al liggen.
Tegen het einde van de weg, rechts naar de Oud-Vossemeerse dijk.
Oud-Vossemeerse Dijk oversteken (oppassen!) en dan links het fietspad op.
Fietspad blijven vervolgen richting Tholen.
Vóór de eerste rotonde linksaf slaan naar de Deltaweg.
Na 100 meter rechtsaf, de Schelde-Rijn weg in.
Onder de brug door.
Eerste weg rechts (fietspad).
Einde fietspad rechtsaf.

Tip: Vanaf dit punt kunt U de stad Tholen gaan bezoeken.
De stad Tholen is ontstaan in de 13 e eeuw en kreeg in de 17 e eeuw stadsrechten.
Het stadhuis dateert uit 1452 en heeft in 1758 een rococo bordes gekregen.
Het torentje met carillon dateert uit 1672.
De O.L. Vrouwe Kerk is gebouwd in de 15 e eeuw in gotische stijl en ook de toren is uit die tijd.
Verder is de stad Tholen een bruisend stadje met veel winkels en winkeltjes,
smalle straatjes en antieke geveltjes.
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In de buurt van de haven achter de zeedijk zijn verschillende restaurantjes waar u
voortreffelijk vis uit de nabije Oosterschelde kunt eten.
We gaan verder de ‘Thoolse’ brug over naar beneden bij de driesprong linksaf,
onder het viaduct door rechtsaf de Noorderkreekweg in.
We fietsen weer in Brabant.
We gaan langs gemaal “De Pals”, die de polders van Halsteren en Lepelstraat
probeert droog te houden (of vochtig, het is maar net wat nodig is).
De Noorderkreekweg gaat over in Rubeerdijk.
Eerste weg links. Naar de kanaaldijk.
Eerst weg linksaf de dijk op naar het Slingerbos. We passeren eerst een wildrooster.
Daar is een uitkijkpost.
Aan het einde van de Slingerbosweg moeten we eerst weer over een wildrooster en gaan dan linksaf.
We passeren het gemaal “Zoute Sluis” dat op zijn beurt de polders van Nieuw-Vossemeer
en het dorp zelf probeert droog te houden, wat niet altijd is gelukt.
We gaan rechtdoor en we zien voor ons de Assumburg molen opdoemen met het Molenmuseum.
Boven aan de dijk zien we het natuurzwembad met camping Mattumburg
en rechts de Sunclassdeelhoeve.
We gaan rechtsaf, de Veerweg in, en bij de afrit naar
de camping ontwaren we het Watersnood-kruis.
Tip: Dit Monument herinnert ons aan de rampnacht van 1 februari 1953.
In die nacht werden 53 volwassenen en kinderen uit Nieuw-Vossemeer door het
woeste water van de Eendracht verzwolgen.
Het kruis stond aanvankelijk op de dijk voor het zwembad,
want die dijk is in die bewuste nacht met een lengte van ongeveer 200 meter weggeslagen.
We gaan rechtdoor langs de camping en een natuurgebied, door het voetgangers
viaduct en gaan einde weg linksaf over De Hoogte naar de parkeerplaats. Einde van de tocht.
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