35 km

Watersnoodroute
Moerdijk

Voor u ligt de Watersnoodfiets- en wandelroute.
Het idee voor het uitwerken van deze route
is ontstaan tijdens de cursus gastheerschap
Waterpoort. Daarnaast is 2018 benoemd tot
Jaar van het Water. De route is tot stand
gekomen in samenwerking met de gastheren
van het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum en
Stichting Watersnoodwoning-Museum.
Daarnaast komt u tijdens de route nog langs de
gastheren van B&B Theetuin Floris & Sabina, De
Prullenkast en Fort de Hel.

startpunten langs route
A Nationaal Vlasserij-Suikermuseum

D Fort de Hel

B Stichting Watersnoodwoning-Museum

E De Prullenkast

Stoofdijk 1A Klundert

Veluwestraat 2 Heijningen

C B&B/Theetuin/Proeverij Floris&Sabina
Kraaiendijk 25 Heijningen

Helsedijk 85 Willemstad

Zuidlangeweg 3 Oudemolen

Deze route laat u kennismaken met de
geschiedenis van de watersnoodramp in 1953
in de westhoek van de Provincie Noord-Brabant,
het gebied gelegen tussen de Mark-Dintel en het
Hollands Diep. Op 1 februari 1953 voltrok zich
hier een ramp, waarbij ruim 10% van de
Heijningse bevolking verdronk. In totaal zijn in
de gemeente Moerdijk 103 slachtoffers gevallen.
Aan de hand van oud fotomateriaal dat is
opgenomen in de folder krijgt u onderweg een
indruk van wat er allemaal in het gebied heeft
plaatsgevonden. Daarnaast treft u op een aantal
locaties herdenkingspanelen aan.
De route kan vanaf de vijf “Gastheren van
Waterpoort” gestart worden. Hier is ook horeca
aanwezig. Houdt de openingstijden in de gaten,
deze zijn niet bij alle gastheren hetzelfde.
De route kan zowel gefietst als gewandeld
worden. Op verschillende plaatsen zijn op de
kaart “doorsteek” routes aangegeven, zodat u de
route kan inkorten. Bent u niet in de gelegenheid
onze gastheren met een bezoek te vereren, dan
hopen wij dat u op een later tijdstip zeker nog
een keer bij hen langskomt.

stroomgaten/dijkdoorbraken

Veel fiets- en wandelplezier!

route
‘verkorte’ route
Nationaal Vlasserij-Suikermuseum
Stichting Watersnoodwoning-Museum
fort
dijkdoorbraak
locatie herdenkingspaneel
aanduiding foto’s
gastheer Waterpoort
horecagelegenheid
koffie/thee
bed & breakfast
fietsknooppunt

1

Zwingelspaansedijk

2

Hoeve Excelsior

3

Zwingelspaansedijk (versterking met zandzakken)

4

Christelijke basisschool

5

Slobbegorsedijk

6

hoek Slobbegorsedijk/Potenblokseweg

Start vanaf:

A Nationaal Vlasserij-Suikermuseum
Stoofdijk 1A Klundert
- Vertrek vanaf het terrein van het museum
- 1e weg rechtsaf - dijk oprijden
- Boven op dijk rechtsaf - fietspad op (Stoofdijk)
- Na circa 2 km. 1e afslag rechts aanhouden
(Zwingelspaansedijk)
- U komt in Zwingelspaan - hier “rood” fietspad
naar links volgen
- U komt in Oudemolen - op splitsing rechtdoor
rijden (Oudemolensedijk)
- Einde fietspad oversteken naar fietspad
overzijde - voorzichtig! - rechtsaf fietspad
- Na viaduct rechts - fietspad oversteken
- voorzichtig! - fietspad naar boven vervolgen
- Na circa 800 mtr. op T-splitsing rechtsaf
(Oude Heijningsedijk)
- Na circa 1 km. eerste afslag links
(Kwartiersedijk)
- Op splitsing rechts (Slobbegorsedijk) - hier
kunt u route richting knooppunt 24 volgen
- Fietsroute 29 volgen naar beneden, u bent nu
op de Potenblokseweg
- Op splitsing links aanhouden (route 29 blijven
volgen) - gevaarlijk punt!
- Na routebord 29 linksaf de Hoge
Heijningsedijk op en gelijk links naar beneden
(Veluwestraat), op huisnummer 2 vindt u de
watersnoodwoning

7

8

Oude Heijningsedijk

B Stichting Watersnoodwoning-Museum
Veluwestraat 2 Heijningen
- Vanuit het museum gaat u rechtsaf en
weg omhoog rijden - einde weg links (Oude
Heijningsedijk) - volg route 29
- Voor wegwijzer Rotterdam/Zierikzee
rechtdoor – u rijdt op de Kraaiendijk
- Op huisnummer 25 vindt u B&B/Theetuin/
Proeverij Floris & Sabina

9

Oude Heijningsedijk

10

Kraaiendijk

12

Buitendijk West

C B&B/Theetuin/Proeverij
Floris & Sabina
Kraaiendijk 25 Heijningen
- Vanuit B&B linksaf Kraaiendijk volgen
- Kraaiendijk wordt St. Antonieweg
- Einde weg oversteken - voorzichtig! - fietspad Monument
rechtsaf (Maltaweg)
Na
viaduct en circa 100 mtr. fietspad rechts
Julianahoeve van J. Noteboom. Gelegen aan de Buitendijk west nr. 6. dd. 9.2.1953
oversteken - voorzichtig! - hier route richting
11
knooppunt 24 volgen
- Fietspad rechtdoor naar boven volgen
- Einde fietspad vindt u rechts Fort de Hel
(ter hoogte van plaatsnaambord Helwijk)

Fort de Hel

13

Julianahoeve

Dijkdoorbraak Buitendijk West.
We kijken richting Noordschans, komende van Tonnekreek. Op de achtergrond zien we de Julianahoeve van Jan Noteboom.
Op deze plek is nu een ringdijk met rechts ervan woning en stallen van fam. Van Kasteren.
Door dit gat is ook het motorsschip De Nescio welke is losgeslagen op het eiland Tiengemeten meegesleurd door de stroom tot aan de Stoofdijk in Klundert.

D Fort de Hel
Helsedijk 85 Willemstad
- Vanaf Fort de Hel gaat u rechtdoor - Helsedijk eerste afslag links aanhouden (Steenpad)
- Na circa 300 mtr. asfaltweg rechts
(Zuidlangeweg)
- De weg rechtdoor volgen, op huisnummer 3
vindt u aan de linkerzijde De Prullenkast
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15

Noordschans

16

Schanspoort en Kerkring

17

voormalige gemeentehuis

Noordschans

18

Mauritsweg

et voormalige gemeentehuis van Klundert in de Stadhuisring.
Ravage na de Watersnoodramp van 1953.

d gedeeltelijk in de steigers vanwege een renovatie.

ooraan een woning
19met bakkerswinkel.
u Bloemisterij De Lente Zwaluw.
s van beide is Brugstraat 1.

chtergrond, even rechts van de personenauto, is de Hilsepoort. Daarna
Mauritsweg.

Galgehoeve Stoofdijk 1A, nu Nationaal Vlasserij-Suikermuseum

E De Prullenkast
Zuidlangeweg 3 Oudemolen
- Vanuit De Prullenkast gaat u links asfaltweg op
- Op kruising linksaf
- Op kruising rechts (Noordlangeweg)
- Op splitsing links omhoog en boven links
aanhouden - voorzichtig!
- U komt in Tonnekreek - einde weg rechts
(Buitendijk West)
- U komt in Noordschans - weg rechts naar
beneden volgen - beneden weg rechts
aanhouden
- Op splitsing links weg volgen
- U komt in Klundert - in bocht rechts
aanhouden (Schansweg)
- In bocht rechts aanhouden (Schanspoort)
- Voor kerk links en direct rechts (Kerkring)
- Kerkring gaat over in Brugstraat
- Einde weg rechts en direct links (Hilsepoort)
- Einde weg links (Mauritsweg)
- 1e weg rechts (Graaf Engelbrechtstraat)
- Einde weg links (Prins Willemstraat)
- In bocht rechts aanhouden (’t Ravelijn),
daarna viersprong links
- 1e weg rechts
Einde: Nationaal Vlasserij-Suikermuseum

B Stichting Watersnoodwoning-Museum

De Stichting houdt de herinnering aan de ramp van 1953 levend.
In Heijningen zijn daarbij 76 personen omgekomen. Dit was ruim
10% van de bevolking. Heijningen is daarmee met Ouwerkerk,
Oude Tonge en Stavenisse een van de zwaarst getroffen dorpen.
U vindt er ook het Watersnoodmonument. Een bezoek waard!
website: www.watersnoodwoning-moerdijk.nl
email:
info@watersnoodwoning-moerdijk.nl
telefoon: 0168 462986
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 14.00 uur -16.00 uur
en iedere 1e zaterdag v/d maand van 14.00 uur -17.00 uur.

B

A Nationaal Vlasserij-Suikermuseum

Het museum toont op boeiende wijze de geschiedenis van
vlas en suiker in de Westhoek van Brabant.
website: www.vlasserij-suikermuseum.nl
email:
boekingskantoor@vlasserij-suikermuseum.nl
telefoon: 0168 401539
Openingstijden: het gehele jaar op woensdag van 09.30 uur
-17.00 uur. Vanaf april t/m oktober op zaterdag- en
zondagmiddag van 13.30 uur - 17.00 uur. Voor groepen
vanaf 10 personen op afspraak gehele jaar geopend.

A

C

B

B&B/Theetuin/Proeverij Floris & Sabina

Een pleisterplaats voor fietsers, wandelaars en andere
recreanten, die houden van rust en ruimte in een landelijke
omgeving. Overnachten in onze landelijke B&B of bijkomen
met een drankje in de tuin.
website: www.florisensabina.nl
email:
floris.sabina@online.nl
telefoon: 0168 471146 / 06 40178605
Openingstijden: 1 mei tot 1 oktober: dinsdag t/m vrijdag;
wisselend en op afspraak. B&B: gehele jaar geopend.

C

A

C

D

D Fort de Hel

Horen, zien en proeven! Deze unieke locatie in Willemstad moet
je echt zelf ervaren hebben. Het fort brengt de bezoeker naar
een plek van prachtige natuur, rust en ontspanning, waarbij
de cultuur en geschiedenis van het fort samen gaan met de
traditionele boeren delicatessen direct uit de BBQ smoker.
website: www.fortdehelwillemstad.nl
telefoon: 06 12277546
openingstijden: zie de website

D

E

E De Prullenkast

Tearoom, theetuin, brocante, curiosa, poppen- en berenmuseum,
kanoverhuur. De Prullenkast is gevestigd in een historische
boerderij uit de 16e eeuw en heeft sinds deze tijd vele malen o.a.
door inundatie en de watersnoodramp onder water gestaan.
website: www.deprullenkast.nl
email: info@deprullenkast.nl
telefoon: 06 12849181
openingstijden: elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag
van 13.00-17.00 uur (maand januari gesloten) Voor groepen vanaf
10 personen ook op andere dagen mogelijk.

E

De route is tot stand gekomen dankzij de medewerking
van het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum in Klundert en
Stichting Watersnoodwoning-Museum in Heijningen. Het
beeldmateriaal is afkomstig uit de archieven van beide
musea.

Deze folder wordt u aangeboden door:

kaartmateriaal/opmaak folder:

