7 - Dijken en polders
Praktische informatie:
Afstand: 14 km
Soort: rondwandeling
Startpunt:
station Zevenbergen
Stationslaan 1
4761 BG Zevenbergen
Coördinaten: 51°38’29” N 4°36’35” E
Horeca:
alleen in Zevenbergen, onderweg geen
Honden: aan de lijn

Langs de Sint Catharinakerk, over de Markt en de Zuidhaven wandelt u
Zevenbergen uit. Daarna gaat u vanaf hoog gelegen dijken genieten van
het grootschalige West-Brabantse akkerlandschap. Meestal is hier niet
zoveel verkeer, dus daar zult u weinig last van hebben. Na de Zuiddijk komt
het mooiste deel van deze route in beeld: de prachtige, bijna drie kilometer
lange Markdijk met een fantastisch, weids uitzicht op de Krijtenburgse- en
Grote Spiepolder. Deze dijk is voorzien van een halfverharde landweg,
grasweg met fietspad en deels een zeer stil asfaltwegje.
Deze route loopt bijna geheel over verharde, doorgaans rustige paden en
wegen en is bij uitstek geschikt voor liefhebbers van weidse landschappen.
1. Vanaf voorkant van stationsgebouw pleintje en brede weg RD
oversteken. Aan overkant, voor bushalte, RA (Stationslaan, staat

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1013/971

verderop). Bij huisnr 2a met linkerbocht meegaan en na huisnr 7
RD (Stationsstraat). Na huisnr 1 met knikje RD (Markt) en kerk
rechts van u passeren. Aan einde van Markt RA (Zuidhaven).
Bijna aan einde, ca 20m na huisnr 17, RA (v. Steelandtstraat) en
bij Theater De Schuur schuin LA naar drukke weg. Op fietspad
strak daarvoor LA naar groot kruispunt en daar (met kort knikje)
RD (Blokweg tussendoor wat industrie). Aan einde RA (Achterdijk), blijf deze dijk bijna 2km volgen. In flauwe linkerbocht na
huisnr 103a RA (Achterdijk >20), wat verderop gaat u spoor over
(Molenweg). Na dijkverlaging op driesprong bij lantaarnpaal nr 3
rechts aanhouden.
2. Na de Maria-Farm aan einde eerst De Langeweg oversteken en
aan overkant op fietspad RA. Na ca 500m, bij hectometerpaaltje
8.3 LA (Pootweg). Na ruim 1½ km aan einde RA (Zuiddijk), ga
links van de weg lopen, dan ziet u het verkeer aankomen. Na 1½
km en wat industrie aan einde drukke weg voorzichtig oversteken
en RD Markdijk volgen. Blijf deze dijk 2½ km volgen: onderweg
maakt dijk enkele bochten, daar waar grasweg en fietspad overgaan in smal asfaltwegje ziet u links ingang van naturistenvereniging (na boshoek daarvan kunt u over grasweg linksonder dijk
lopen, u komt dan vanzelf uit bij volgende richtingverandering).
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3. Na die 2½ km aan einde voor straatnaambordje Afgebrande
Hoef LA, u volgt nog steeds de Markdijk. Na 500m bij GSM-mast
spoor over, loop weg uit. Aan einde RA (Gen. Allenweg), na ca
1km wandelt u Zevenbergen in. Let dan op: tegenover huisnr 18
RA, volg stukje grasweg. Waar asfaltpad langszij komt, aan u de
keuze waar u over verder gaat.
4. Zeer ruim voor spoor maakt asfaltpad linkerbocht en 50m
daarna nog een, u loopt daarna een luxe woonwijk in. Na huisnr
39 bij lantaarnpaal 20 RA, asfaltweg. In linkerbochtje bij huisnr 19
bij lantaarnpaal 12 RD!, klinkerpad tussen heggen, en aan het
einde daarvan RA. Na grote parkeerplaats van zwembad De
Bosselaar LA en wat verderop brugje over, u ziet het station al.
Voor de trein in de richting Roosendaal kunt u al vanaf de parkeerplaats naar het perron, voor de trein in de richting Dordrecht
/ Rotterdam en verder moet u, via het stationsgebouw lopend,
op het ander perron zijn.
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