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Bergen Op ZoomBergen Op Zoom

BathBath

START: Rioolwaterzuivering RWZI Bath

1.  Verlaat het terrein aan de achterkant van de rioolwaterzuivering.
2.  Volg de weg door het bos en sla linksaf de Bathseweg op.
3.  Ga voor de bocht linksaf over de waterkering, het fietspad op.
4.  Ga op fietspad rechtsaf.
5.  Sla aan het einde van het fietspad, na de slagboom, rechtsaf naar  

de Kreekrakweg. De weg maakt een bocht naar rechts en gaat over  
in de Vierlingsweg.

6.  Ga bij de tweede weg linksaf, de Vikerweg op. Deze weg gaat na  
de kruising bij de dijkdoorgang over in de Damesweg.

7.  Na het viaduct over de A4 gaat de weg over in de Grindweg.  
Blijf deze weg volgen tot aan Woensdrecht.

8.  Sla bij de kruising met cafe Non plus Ultra linksaf de Langeweg op. 
9.  Sla aan het eind van de weg rechtsaf het fietspad langs de 

Reimerswaalweg op. 
10.  Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Antwerpsestraatweg.  

En blijf de weg volgen als die overgaat in een fietspad.

OPTIONEEL: EXTRA ROUTE LANGS DE LEIDINGSTRAAT
11.  Ga na 1 km rechtsaf onder de snelweg door naar Zuidgeest  

en volg de weg (let op onverharde weg).
12.  Sla op de kruising linksaf naar de Zandven en volg de weg,  

deze wordt nu weer verhard.
13.  Steek aan het einde van de weg over (drukke weg) en ga  

op het fietspad linksaf de Huijbergsebaan op.  
14.  Ga op de kruising rechtsaf naar de Molenzichtweg.
15.  Sla op de eerste kruising linksaf naar de Boslustweg. Na 500m 

passeert u een open strook in het bos. Dit is de Leidingstraat.
16.  Ga net voor het huis aan de rechterkant linksaf een fietspad op,  

dit fietspad volgt de Leidingstraat.
17.  Ga aan het eind van dit fietspad linksaf naar de Huijbergsebaan  

en volg dit fietspad tot aan de kruising.
18.  Sla rechtsaf en vervolg de route over de Heimolen.
19.  Steek, na het passeren van de snelweg, de doorgaande weg over 

(drukke weg) en fiets verder op de Fianestraat.

20.  Volg de weg tot aan Orangerie Mattemburgh.  
Sla hiervoor linksaf de Beukendreef op. 

21.  Ga op de kruising rechtsaf naar de Vossenweg.
22.  Sla aan het einde van de weg linksaf naar de Fianestraat.
23.  Rijd rechtdoor over de spoorovergang. 
24.  Aan de rechterkant ziet u Persstation Bergen op Zoom.

Meer informatie over het project Renovatie Afvalwaterpersleiding?
Kijk op www.brabantsedelta.nl/awp

Routebeschrijving:

De afvalwaterpersleiding (AWP) verzamelt het afvalwater van huishoudens en bedrijven van 35 dorpen en steden 
in West-Brabant. De leiding loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath. De AWP wordt 
klaar gemaakt voor de toekomst: persstations worden gerenoveerd en de capaciteit wordt vergroot. Het werk op 
persstation Bergen op Zoom en rioolwaterzuivering Bath is afgerond. Tijd om te laten zien wat we hebben gedaan! 
Dus stap op je fiets en bezoek deze bijzondere locaties. Onderweg fiets je door de mooie natuur, kom je langs 
onderdelen van de AWP en kun je nog stoppen bij de drukput.

Fietsroute 15 - 21,5 km

van Bath naar Bergen op Zoom

=  rioolwaterzuivering Bath 

=  de drukput 

=  de Leidingstraat 

=  persstation Bergen op Zoom
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