
Deze route is onderdeel van “de Verbindingsroutes”. Deze set bestaat uit 10 routes die 

de 5 kernen van Halderberge verbinden en hiermee ook de verbondenheid van de 5 

kernen wil verstevigen. 

5-2 Verbinding Oudenbosch - Oud Gastel 
Lengte route; 11,1 km   Moeilijkheidsgraad 4/10 

De route is geheel verhard en is nagenoeg vlak. 

De route start bij wandelknooppunt 4, tegenover de basiliek. Volg de route naar knpt 98, 
de Pastoor Hellemonsstraat in en ga steeds rechtdoor. De straat verandert diverse 
malen van naam. Knpt 97 rechtdoor naar knpt 79. Waar links een groot kruis(beeld) 

staat, gaat u rechtsaf de Oudlandweg in. Volg verder de route naar knpt 79, 43 
en 90. U loopt hier langs een bedrijventerrein wat tegen de Mark aan ligt. Even 
verder, onderweg naar knpt 93, gaat u een bruggetje over. Het 
water er onder is de ingang vanaf de Mark naar de haven van 
Oudenbosch. Hier bevond zich ook tot 1975 een brug over de 
Mark, de korte verbinding tussen Standdaarbuiten en 

Oudenbosch. De brug is geramd door een tankschip en daarna nooit 
meer hersteld.  
Volg de route verder naar knpt 93 en dan, onder de A17 door, verder naar knpt 58.  

Dit is de St Antoinedijk, de noordelijke dijk van de polders ’s Heer Jansland. Deze 
polders zijn van 1551 tot 1554 ingepolderd. Bij knpt 58 linksaf de 
Barlaqueseweg in, richting knpt 82 
Op dit punt, net binnen de dijk, lag ooit het dorp Nieuw 
Gastel. Al tijdens de inpoldering (1551) werd hier een 
schuurkerk gebouwd en het dorp gesticht. Het dorp is 
er niet lang geweest. In 1570 breken de dijken en 

stroomt alles weer onder. Herstel volgt maar in 1583 worden de dijken 
doorgestoken ter inundatie ( 80-jrg oorlog) Na 11 jaar volgt weer 

herstel van de dijk maar het dorp is niet meer te redden.  
Loop verder naar knpt 83, 84, 85 en 86. U loopt door buurtschap “Stoof”, 
vernoemd naar de vroeger daar aanwezige meestoof. Een installatie om 
kleurstof uit de wortels van meekrap te winnen.  

Aangekomen bij knpt 86 gaat u de Dorpsstraat in, richting de Markt, 
het eindpunt van deze tocht.  
Hier kunt u, bij goed weer, even rustig uitblazen op een terrasje.  
 
Terug naar start via Verbindingen 5.1 Oud Gastel - Oudenbosch 
(10km) of de kortste weg via borden.  


