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Bergen Op ZoomBergen Op Zoom

BathBath

START: Persstation Bergen op Zoom

1.  Verlaat het persstation in zuidelijke richting, sla linksaf de 
Binnenbanddijk op. Deze weg gaat over in de Fianestraat.

2.  Neem over het spoor de eerste weg rechts, de Vossenberg.
3.  Sla, na de afdaling, op de kruising rechtsaf de Beukendreef op.
4.  Houd links aan bij de splitsing en vervolg het fietspad op de 

Spoorbaan.
5.  Sla aan het einde van dit fietspad rechtsaf de Reimerswaalweg op.
6.  Na de boerderij aan de linkerzijde kunt u na 100m links af een 

spoorbaan over Caterspolder in.
7.  Ga over de spoorovergang linksaf en u komt op de afsluiter put 

Caterspolder.
8.  Sla, na de boerderij aan de linkerkant van de weg, rechtsaf de 

Hoogewaardpolder in. Deze weg loopt iets omhoog.
9.  Volg aan het einde van de weg de bocht naar links.
10.  Sla daarna de tweede weg rechtsaf de Oostelijke Schelderijnweg 

op, de parallelweg naast de oude Rijksweg.
 Let op! De Hoogewaardpolder is een weg met kasseien. Geen zin in 
kasseien? Rijd dan verder op het fietspad langs de Reimerswaalweg. 
Sla daarna vóór de brug, voordat dat de weg omhoog loopt, rechtsaf 
en gelijk weer linksaf de Oosterlijke Schelderijnweg op.
11.  Sla aan het einde van de weg linksaf en rijd langs het kanaal verder 

over de Oostelijke Schelderijnweg. 
12.  Ga na de viaducten met de weg mee naar links en sla de eerste weg 

rechtsaf naar de Kreekrakweg.
13.  Ga opnieuw de eerste weg rechts naar de Waling Koningweg en 

volg die tot aan de drukput.
STOP: Drukput 
14.  Rijd de Waling Koningweg terug af en ga aan het einde van de weg 

rechtsaf naar de Kreekrakweg.
15.  Sla aan het einde linksaf naar de Vierlingsweg.
16.  Volg de bocht naar rechts en ga aan het einde van de weg rechtsaf 

naar de Bathsebrug Bathseweg.
17.  Houd na 150m links aan en rijd de afrit af naar de Gemaalweg.
18.  Na 200 meter komt u aan bij Rioolwaterzuivering Bath.
STOP: Rioolwaterzuivering RWZI Bath

Routebeschrijving:

Fietsroute 15,4 - 16,9 km

van Bergen op Zoom naar Bath

=  persstation Bergen op Zoom

=  de afsluiters bij Caterspolder

=  de drukput

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

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.
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