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“Uit de kunst” gemeente Woensdrecht. 

 
 

Dit document bevat de beschrijving van de Kunst en Cultuur fietstocht in de wielergemeente 

Woensdrecht en wordt aangeboden door Stichting uit de Kunst. 

Elke detail is genummerd en wordt voorzien van afstandgegevens. Per kerkdorp vind u een 

overzichtskaart met afbeeldingen. 

Naast het fietsen kunt u zeker ook per kerkdorp met behulp van deze beschrijving een 

wandeling maken. 

Op de website van Stichting uit de Kunst is een link beschikbaar waarmede u een GPX 

bestand van de route kunt downloaden. 

Veel fiets/wandel plezier. 
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Hoogerheide. 

 
 
1. Start bij de RK kerk in Hoogerheide. Monumenten zijn Heilige hart beeld, Mariabeeld 

boven de ingang en aartsengel Gabriel achter de kerk op de begraafplaats. 

Ga richting zuidoosten. Volgen voor 35 m – totaal 35 m  

2. Rechts aanhouden en de rotonde volgen. (Lange-afstand-fietsroute). Volgen voor 28 m – 

totaal 63 m  

3. Ga na driekwart van de rotonde rechtsaf en op het 2e fietspad direct voor het restaurant en 

cafetaria richting vd Meulenplein. Volgen voor 170 m – totaal 237 m  

4. Sla linksaf bij de splitsing en volg Huijbergseweg. 

Volgen voor 190 m – totaal 430 m. Na 100 meter links ziet u het gemeentehuis met de 

volgende monumenten:   

• 'La Lumière',  

• een monument ter nagedachtenis van Jesse Dingemans,  

• achter het gemeentehuis het bronzen boek Groeien door, 

• en het kruisbeeld uit de voormalige kloostertuin. 

5. Sla linksaf Kloosterstraat. Volgen voor 350 m – totaal 777 m  

6. Bij aankomst op de Wouwbaan rechtsaf. Na 50 rechts ziet u de Maria kapel. Volgen voor 

90 m – totaal 866 m.   

7. Sla linksaf Prins Bernhardstraat. Volgen voor 80 m – totaal 944 m  

8. Sla rechtsaf bij Heistraat. Volgen voor 270 m – totaal 1,22 km  

9. Sla linksaf bij Duinstraat. Volgen voor 200 m – totaal 1,42 km  

10. Sla rechtsaf bij In d’Hoef. Volgen voor 70 m – totaal 1,49 km  

11. Sla rechtsaf  op In d' Hoef. Volgen voor 40 m – totaal 1,53 km  
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12. Sla linksaf naar Dokter van de Karplein. Hier treft u in het midden het kunstwerk dat 

speciaal voor deze wijk In d’Hoef is gemaakt. Volgen voor 280 m – totaal 1,81 km  

13. Volg links op In d' Hoef. Volgen voor 40 m – totaal 1,85 km  

14. Volg nu rechts deze straat. In d’Hoef. Volgen voor 70 m – totaal 1,93 km  

15. Sla rechtsaf en volg Duinstraat. Volgen voor 270 m – totaal 2,20 km  

16. Ga bij rotonde rechts Fietspad volgen. Op deze rotonde staat een kunstwerk naar 

aanleiding van de verwoestingen die hier in WOII zijn aangericht. Volgen voor 50 m – totaal 

2,25 km  

17. Ga rechtdoor op Antwerpsestraatweg. Volgen voor 400 m – totaal 2,65 km  

18. Sla eerste weg rechts bij de Groenling. Volgen voor 120 m – totaal 2,77 km  

19. Sla eerste rechts op De Groenling. Volgen voor 210 m – totaal 2,98 km  

20. Sla linksaf bij In d' Hoef. Volgen voor 220 m – totaal 3,20 km  

21. Sla linksaf bij De Wildert. Volgen voor 330 m – totaal 3,53 km  

22. Ga rechtdoor en volg Nijverheidstraat. Volgen voor 340 m – totaal 3,87 km  

23. Sla linksaf  op Wouwbaan. Volgen voor 20 m – totaal 3,89 km  

24. Direct rechtsaf  en volg fietspad (Wouwbaan). Volgen voor 1,10  km – totaal 4,98 km  

25. Ga bij de kruising linksaf op Kooiweg. Hier ziet u rechts het beeld Ikarus. Volgen voor 

340 m – totaal 5,32 km  

26. Houd rechts aan bij de splitsing en volg het fietspad. Volgen voor 190 m – totaal 5,51 km  

27. Na rotonde rechtdoor op Kooiweg. Halverwege ziet u links de ingang van vliegbasis 

Woensdrecht met een straaljager op sokkel, de T-33 (Shooting star) in de kleuren van het 

stuntteam Whiskey Four uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Volgen voor 630 m – totaal 6,14 

km.  

28. Sla 2e weg rechts op Voltweg. Volgen voor 480 m – totaal 6,62 km  

29. Bij einde (t-kruising) sla linksaf bij de Buitendreef. Volgen voor 600 m – totaal 7,22 km  

30. Deze weg gaat over in een fietspad en komt uit op de Huijbergseweg weg. LET OP: weg 

oversteken. Daar ziet u rechts aan de overkant enigszins verscholen achter begroeiing het 

kunstwerk bij het Akkerven. Ga links en volg de Huijbergseweg. Volgen voor 300 m – totaal 

7,52 km  U komt nu op de route naar Huijbergen. 
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Huijbergen. 

 
 

31. Ga bij rotonde rechtdoor op Westerstraat. Volgen voor 320 m – totaal 7,84 km  

33. Ga rechtdoor op Westerstraat. Volgen voor 520 m – totaal 8,43 km  

34. Sla bij 2e weg linksaf op Wilhelmietenstraat. Volgen voor 110 m – totaal 8,54 km  

35. Ga bij kruising rechtdoor op Montgomerystraat. Volgen voor 230 m – totaal 8,77 km.  

36. Ga bij 3e weg rechts op Demerstraat. Volgen voor 130 m – totaal 8,90 km 

37. Ga linksaf bij het Meulenven. U ziet rechtsvoor het Tenenplein. (ontworpen door 

wielrenner Gerrie Kneteman). Volgen voor 80 m – totaal 8,98 km  

38. Ga rechtsaf op Heijmansven. Volgen voor 90 m – totaal 9,07 km  

39. Sla 1e rechtsaf bij de splitsing op Prior Borrekensstraat. Volgen voor 100 m – totaal 9,17 

km.  

40. Sla 1e weg linksaf op Siardus Bogaertslaan. Volgen voor 100 m – totaal 9,27 km  

41. Ga rechtsaf op Bergsestraat. Volgen voor 20 m – totaal 9,29 km  

42. Ga direct linksaf bij de splitsing en volg de Dorpsstraat. Hier ziet u links het bronzen 

beeld De Sanegeit en rechts het bevrijdingsmonument. Volgen voor 250 m – totaal 9,54 km  

43. Ga 2e weg rechtsaf op Kloosterdreef. Direct links in de Sint Marielaan vind u het 

standbeeld onderwijs, leren en ontspanning en het monument Sint Marie. Volgen voor 370 m 

– totaal 9,91 km  

44. Houd rechts aan en volg Kloosterdreef en sla rechtsaf naar Vrouwenhof. Volgen voor 160 

m – totaal 10,1 km  

45. Ga rechtsaf bij Bakkerstraat. Volgen voor 200 m – totaal 10,3 km  

46. Einde Bakkerstraat, sla rechtsaf bij Boomstraat. Hier vind u De Wilhelmiet en even 

verderop de Fontein. Volgen voor 130 m – totaal 10,4 km  

47. Ga links bij de splitsing/fontein op J.B. van Agtmaalstraat. Volgen voor 90 m – totaal 10,5 

km  
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48. Ga rechtdoor op W.H. Bollaertstraat. Volgen voor 190 m – totaal 10,7 km  

49. Bij T-kruising linksaf op Montgomerystraat. Volgen voor 100 m – totaal 10,8 km  

50. Ga rechtdoor op Wilhelmietenstraat. Volgen voor 110 m – totaal 10,9 km  

51. Sla rechtsaf op Westerstraat. Volgen voor 550 m – totaal 11,5 km  

53. Houd rechts aan op fietsstrook en op de rotonde 2e afslag rechts naar Abdijlaan. Volgen 

voor 340 m – totaal 12,0 km  

54. Houd rechts bij de splitsing en ga op fietspad Lange-afstand-fietsroute. Volgen voor 1,14 

km – totaal 13,1 km  

55. Ga weer rechtdoor op Abdijlaan. Volgen voor 680 m – totaal 13,8 km  

56. Houd rechts aan bij de splitsing op Lange-afstand-fietsroute en volg fietspad linksom de 

rotonde. Volgen voor 50 m – totaal 13,9 km  

57. Ga links bij de rotonde en volg richting Putte (Putseweg) (de Lange-afstand-fietsroute). 

Volgen voor 30 m – totaal 13,9 km  

U komt nu op de route naar Putte (Putseweg) 

  



Status: Definitief  Datum: 20 april 2022. 

Putte. 

 
58. Volg deze (Lange-afstand-fietsroute). Bij km 19 komt u langs een van de 2 Joodse 

begraafplaatsen. Volgen voor 5,81 km – totaal 19,7 km  

59. Ga rechtdoor op Antwerpsestraat, N289. Volgen voor 860 m – totaal 20,6 km  

60. Blijf Antwerpsestraatweg volgen. In het centrum van het dorp vind u 2 monumenten; Sint 

Dionysius en Jordaens. Volgen voor 50 m – totaal 20,6 km  

61. Rechtdoor op Antwerpsestraat, N289. Volgen voor 170 m – totaal 20,8 km  

62. Sla bij de grens rechtsaf  op Canadalaan - A.C.Swinnesstraat. Volgen voor 340 m – totaal 

21,1 km  

63. Ga rechtdoor op Oud Broek. Volgen voor 310 m – totaal 21,4 km  

64. Ga ter hoogte van de ingang Ravenhof rechtsaf op het pad. U ziet recht voor het theehuisje 

Gloriette. Volgen voor 60 m – totaal 21,5 km 

65. Keer om en volg het pad terug. Volgen voor 60 m – totaal 21,6 km  

66. Sla bij einde pad links op Oud Broek. Volgen voor 80 m – totaal 21,6 km  

67. Sla linksaf op fietspad Lindekensdreef. Volgen voor 710 m – totaal 22,3 km  

68. Ga nu rechts op Lange-afstand-fietsroute. Volgen voor 270 m – totaal 22,6 km  

69. Ga links en volg Lange-afstand-fietsroute. Volgen voor 20 m – totaal 22,6 km  

70. Sla rechtsaf op Hooiweide. Volgen voor 50 m – totaal 22,7 km  

71. Ga rechtdoor op Weg naar de Hooiweide. Volgen voor 150 m – totaal 22,8 km  

72. Sla linksaf op Larikslaan. Volgen voor 380 m – totaal 23,2 km  

73. Sla rechtsaf op Acacialaan. Volgen voor 140 m – totaal 23,4 km  

74. Ga bij de kruising (oversteken) linksaf op Putseweg (Lange-afstand-fietsroute). Volgen 

voor 2,32 km – totaal 25,7 km  

75. Houd rechts aan en blijf Putseweg (fietspad Lange-afstand-fietsroute) volgen. Volgen 

voor 800 m – totaal 26,5 km  
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76. Ga bij de kruising linksaf (pas op oversteken)  op Pannenhoef. Volgen voor 580 m – 

totaal 27,1 km  U komt nu op de route naar Ossendrecht. 
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Ossendrecht. 
 

 
 
77. Ga 1e weg  rechts op Molenbosstraat. Volgen voor 550 m – totaal 27,6 km  

78. Sla linksaf naar Middelstraat. Volgen voor 1,20 km – totaal 28,8 km  

79. Ga rechtsaf op Hageland. Hier vind u aan het eind het beeld Maria met kind. Volgen voor 

520 m – totaal 29,3 km  

80. Sla linksaf op Molenstraat. Volgen voor 560 m – totaal 29,9 km  

81. Sla rechtsaf op Zuster Marie Adolphinestraat. Hier vind u rechts een kanon uit WOII  en 

tevens het standbeeld De brouwer (links). Volgen voor 260 m – totaal 30,2 km  

82. Sla linksaf op Hondseind. Volgen voor 160 m – totaal 30,3 km  

83. Sla rechts af bij de splitsing op Markt. Volgen voor 30 m – totaal 30,4 km  

84. Links en volg Markt.  Hier vind u Den Bronzen Os. Volgen voor 30 m – totaal 30,4 km  

85. Buig linksaf op Eikelhof. Hier vind het heilig Hartbeeld en de Mariakapel. Volgen voor 

200 m – totaal 30,6 km  

86. Sla rechtsaf op Kerkstraat. U vind links het monument van Prinses Paulientje. Volgen 

voor 70 m – totaal 30,7 km  

87. Sla linksaf naar De Ploeg. Hier ziet u de klokkestoel Mariahove. 

Volgen voor 110 m – totaal 30,8 km  

88. Ga rechtsaf  en volg De Ploeg. Volgen voor 110 m – totaal 30,9 km  

89. Ga rechts en volg De Ploeg. Volgen voor 110 m – totaal 31,0 km  

90. Sla linksaf op Kerkstraat. Volgen voor 60 m – totaal 31,1 km  

91. Ga bij de kruising rechtsaf op Kerkstraat. Volgen voor 100 m – totaal 31,2 km 

92. U bent nu bij de kerk. Een klein stukje naar rechts bij Dorpstraat 16 vind u een WOII 

monument en een klokstoel. Vwb het vervolg van de route  slaat u linksaf bij de kerk 

Burgemeester Voetenstraat in. Volgen voor 530 m – totaal 31,7 km  
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93. Bij einde Burgemeester Voetenstraat sla linksaf op Aanwas. (Hier ligt na 100 meter het 

museum Den Aanwas van de heemkundekring). 

Volgen voor 30 m – totaal 31,7 km  

94. Sla rechtsaf op Oude Dijk. Volgen voor 300 m – totaal 32,0 km  

U komt nu op de route naar Woensdrecht. 
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Woensdrecht. 
 

 
95. Blijf Oude Dijk volgen.  Volgen voor 110 m – totaal 32,1 km  

96. Blijf Oude Dijk volgen. Volgen voor 470 m – totaal 32,6 km  

97. Sla 1e weg rechts Naar het Leen. Volgen voor 90 m – totaal 32,7 km  

98. Ga linksaf op Schenkeldijk. Volgen voor 1,91 km – totaal 34,6 km  

99. Ga links bij de splitsing en volg Schenkeldijk. Volgen voor 160 m – totaal 34,7 km  

100. Sla linksaf op Oud Hinkelenoorddijk. Volgen voor 370 m – totaal 35,1 km  

101.Houd links bij de splitsing en volg Oud Hinkelenoorddijk. Volgen voor 320 m – totaal 

35,4 km  

102. Sla rechtsaf bij de splitsing en volg Oud Hinkelenoorddijk. Volgen voor 380 m – totaal 

35,8 km  

103. Houd links aan bij de splitsing en volg Oud Hinkelenoorddijk. 

Volgen voor 2,06 km – totaal 37,9 km  

104. Sla rechtsaf op Grindweg. Volgen voor 1,15 km – totaal 39,0 km  

105. Sla rechtsaf op Dorpsstraat. Dorpstraat 49 is het adres van ’t Blickvelt met achter een 

mooie tuin en het torentje dat een overblijfsel is van het Philomena klooster in Hoogerheide.  

Volgen voor 910 m – totaal 39,9 km  

106. Voor dat u hier rechts de Onderstal inslaat vind u eerst het bevrijdingsmonument aan de 

rechterkant. 50 mtr verder links staat een Mariakapelletje. (heeft ook zijn oorsprong door 

WOII). Volgen voor 470 m – totaal 40,4 km  

107. Ga links bij de splitsing en volg Onderstal. Hier staat aan Sherman tank uit WOII. 

Volgen voor 370 m – totaal 40,8 km  

108. Sla rechts op Scheldeweg. U ziet links Hoogerheide met de kerk waar de tocht is 

begonnen.  Volgen voor 420 m – totaal 41,2 km  

109. Sla bij de rotonde linksaf naar Raadhuisstraat. Einde route. (41,3 km) 


