1-2 Verbinding Stampersgat - Oud Gastel
Lengte route; 7,4 km Moeilijkheidsgraad 3/10
De gehele route is verhard en nagenoeg vlak
De route start bij wandelknooppunt 42. Dit is op het J.F.Vlekkeplein in
Stampersgat. Ga hier naar knpt 59 de Dennis Leestraat op. Deze straat
loopt tot het einde van het dorp. Bij knpt 59 aangekomen slaat u linksaf
richting knpt 58, eerst onder Provinciale weg Noord door en dan de St.
Antoinedijk op.
Liep u bij de vorige wandeling op de uiterste westrand van de gemeente, nu
loopt u langs de noordrand. Aan de andere kant van de Mark begint de gemeente
Moerdijk.
Langs de St. Antoinedijk kunt u genieten van het uitzicht over de polders aan beide
zijden van de dijk. De polder aan de linkerzijde heet Polder Kaas en
Brood. Langs de dijk staan ook 5 windmolens energie uit de wind te
slaan. Kijk op de dijk goed uit want de automobilisten komen nogal
gehaast over hier.
Ongeveer 2 km verder komt u bij knpt 58. Ga hier rechtsaf, de
Barlaqueseweg op, richting Oud Gastel dat vanwege de kerktoren al
van verre te zien is.
Bij deze splitsing was vroeger het dorp
Nieuw Gastel. Het dorp was er nog maar
net toen het al met een overstroming te maken kreeg
(nov 1570). In 1583 werd het dorp i.v.m.
oorlogshandelingen onder water gezet (geïnundeerd)
en pas 11 jaar later werd de polder opnieuw
ingepolderd. Het dorp bestond toen niet meer.
U loopt nu door de Polder van Nieuw Gastel.
Knooppunten 82, 81, 84 en 85 voert u door de rustige
“buitenwijk” van Oud Gastel. Bij knpt 86 gaat u linksaf de Dorpsstraat in. Deze
volgend komt u vanzelf weer op de Markt uit (knpt 87) waar u van uw welverdiende
rust kunt genieten. Einde reis.
Terug naar start kunt u via de kortste weg (borden) 3,9 km. Of route 1-1 Oud
Gastel - Stampersgat (6,3 km) van de Verbindingsroutes.

Deze route is onderdeel van “de Verbindingsroutes” te vinden op Visit
Halderberge. Deze set bestaat uit 10 routes die de 5 kernen van Halderberge
verbinden en hiermee ook de verbondenheid van de 5 kernen wil verstevigen.

