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Uitgestrekte polderlandschappen en fijne, rustige plekjes om te stoppen. In 
de gemeente Moerdijk zijn vele mooie fietsroutes beschikbaar die voor iedere 
fietser wat te bieden heeft. We lichten er een paar uit, alle fietsroutes zijn 
verkrijgbaar bij Visit Moerdijk. 

Als je fietsen zegt, dan zeg je Petra 
Wevers. Zij stelde drie fietsroutes samen 
en zocht daarbij verbinding met de 
boeren en streekproducten uit de buurt. 
“Je kunt deze polderroutes vinden 
bij Visit Moerdijk. We hebben routes 
samengesteld die je langs lokale boer-
derijwinkels en bezienswaardigheden 
laat fietsen. Zo kun je onderweg je tassen 
vullen met mooie producten.” 

De Polderroutes zijn tot stand gekomen 
door een samenwerking tussen Petra 
en ZLTO afdeling Moerdijk. Een lijst met 
adressen lag al langer op de plank. Petra 
heeft toen contact opgenomen met Visit 
Moerdijk om te kijken of het mogelijk was 
om een fietsroute te maken langs diverse 
streekwinkels. De overige winkels vond 
ze via een oproep. Om de afstanden 
niet te lang te maken zijn er in totaal 
drie routes gemaakt. Door de Ruigenhil-, 
Bloemendaal- en Oude-Appelaarsepol-
der. 

Petra ging tijdens de lockdowns pas écht 
aan de slag met de routes. “Mensen 
konden eigenlijk nergens heen en de 
boeren en boerderijwinkels hadden 
eerder al aangegeven dat ze graag iets 
meer samen wilden doen. Toen ontdekte 
ik ook ‘fietsen voor m’n eten’, een consu-
mentenplatform. Daar ging ik mee aan 
de slag om de kaart van West-Brabant 
compleet te maken. En ik vind het ook 

heel mooi, want de boeren werken hard 
voor hun producten. Die trots neem je 
mee in je fietstas.” 

Petra die een achtergrond in de 
pedagogiek heeft en bekend is van het 
boekje ‘50-dingen die-je-gedaan-moet-
hebben-voor je-12e’ probeert de routes 
zo leuk mogelijk te maken voor kinderen. 
“Ik probeer de mensen echt te bereiken 
via hun kinderen. Als de kinderen ergens 
enthousiast over zijn, krijg je de ouders 
gemakkelijk mee.”

Zo zocht Petra de samenwerking op met 
basisscholen om de kinderen warm te 
maken voor de Vuelta maar doet dat 
zeker ook voor de fietsroutes in Moerdijk. 
“Het belangrijkste is dat je weet wat er te 
doen is in je leefomgeving. Veel mensen 
weten niet wat voor mooie plekjes er zijn 
in hun leefomgeving. Wij brengen het in 
beeld zodat meer mensen dat weten te 
vinden.” 

Stadsgids Boudewijn, zoals de meeste 
mensen Boudewijn Bult kennen, begeleidt 
zowel wandel- als fietsroutes in de 
gemeente Moerdijk. De Stadsgids fietst 
met zijn groepen een korte route vanuit 
Willemstad langs Fort de Hel en Fort 
Sabina. “Het mooiste aan Nederland vind 
ik de dijken. Maar ik vind het ook heel 
belangrijk om geen ellenlange routes te 
fietsen. Ik probeer altijd een voorgesprek 

te doen met iemand van de groep, zo 
weet ik wat bij ze past.”

Hoewel Boudewijn in vele plaatsen tours 
aanbiedt, heeft Willemstad wel een 
plaatsje in zijn hart veroverd. “Het mooie 
hier is de combinatie van natuur en 
geschiedenis. Ik ga met mijn groepen 
langs het Hollands Diep richting Fort 
Sabina. Dan nemen we de tijd om alles 
rustig te bekijken. Vaak strijken we ook 
neer voor een hapje of een drankje.” 
Wie een tocht boekt bij Boudewijn hoeft 
niet zelf voor fietsen te zorgen. “Ik werk 
samen met lokale ondernemers. Zo kun je 
bij mij gewone fietsen of tandems huren. 

Als het iemand echt niet fit is kan ik ook 
een elektrische fiets regelen. Zo hou ik het 
laagdrempelig.”
Op de site van Visit Moerdijk kun je veel 
andere routes vinden. Zo is er ook de 
spiksplinternieuwe Zuiderwaterlinie 
route, deze loopt van Bergen op Zoom, 
via Moerdijk langs Breda en Den Bosch 
richting Grave. Ook de nieuwe route 
Waterpoort werkt van 44 kilometer is de 
moeite waard.

De beste plekken om te stoppen
> De Keenesluis Standdaarbuiten
> De Oostdijk Willemstad
> De Prullenkast Oudemolen
> Tonnekreek
> Havenhoofd of vesting Willemstad
> Vesting Klundert
> Stenen Poppen Klundert
>  Appelzak Moerdijk (loopt fietspad 

doorheen volgens knooppunten)
> Emmaus Langeweg
> Dintelmond Heijningen
> Fort Sabina en Fort de Hel
>  Volkeraksluizen en de groene strook 

ernaast
> Karienes wonderbar, klundertsedijk
>  In de wijdse polders kun je overal 

stoppen

Moerdijk telt twee wielerrondes met elk hun eigen 
historie en karakter
In de gemeente Moerdijk worden twee mooie wielerrondes georganiseerd. De 
wielerronde Standdaarbuiten op de eerste zondag van mei en de wielerronde 
Moerdijk is het tweede weekend na de Tour. Beide criteriums weten er voor de 
fans een groot feest van te maken en hebben zo hun eigen identiteit. 

Er heerst een goede sfeer in Standdaar-
buiten waar veel renners op af komen. 
Hoe het komt kan Lex Meerman, die de 
ronde mede organiseert, niet verklaren. 
“We hebben hier een bepaalde chemie, 
daarom komen de mensen graag. Maar 
wat de formule is durft Lex niet te zeggen. 
Dat is in de loop der jaren zo gegroeid.” 

Nu gaat de ronde van Moerdijk langs de 
nieuwe haven. “Dat levert zulke mooie 
plaatjes op. We zijn weer terug in het 
centrum en hebben een schitterend 
nieuw parcours weg weten te zetten,” 
vertelt Joeri Kamp, voorzitter van 
Wielerweekend Moerdijk. “We finishen in 
de Molenstraat waar dit in de beginjaren 
ook het geval was, daarmee komt er een 
stuk historie terug in de ronde.”

Lex reed zelf vroeger ook wel eens een 
criterium. “Iedereen rijdt dan door elkaar. 
Mensen met talent en mensen met iets 
minder talent. Tot die laatste categorie 
behoor ik,” vertelt hij lachend. “Maar 
een criterium is voor veel renners ook 
een belangrijke kans. Als je het bij ons 
goed doet mag je misschien wel grotere 
rondes gaan rijden.” 

Beide wielerrondes proberen de jeugd 
vanaf een jonge leeftijd te betrekken 
bij festiviteiten door kinderen op een 
loopfiets ook al mee te laten doen. De 
races zijn er voor kinderen tot twaalf jaar 
en als beloning ontvangen de kinderen 
een leuk presentje. Natuurlijk een 
medaille en een shirt of een petje maar 
soms worden er ook fietsen verloot. 

Wielerweekend Moerdijk, in Zevenbergen 
trekt de deelname eigenlijk nog breder. 
“Bij ons is de zaterdag écht een dag 
waarop je zelf kunt fietsen. We hebben 
dan verschillende toertochten inclusief 
rustplekken en een pastamaaltijd 
achteraf,” vertelt Joeri.

Het parcours van beide criteriums is 
ongeveer even lang. Renners rijden 
afhankelijk van de discipline enkele 
tientallen rondes over het 1400 meter 
lange parcours.In Standdaarbuiten is 
afgelopen jaar de wielerronde voor de 
73ste keer verreden. “Natuurlijk gaan we 
over de markt en de ronde blijft echt in 
het dorp.” 

Een wielerfan zou een criterium niet 
zomaar links moeten laten liggen, want 
het is een heel laagdrempelige manier 
om eens dicht bij de sport te gaan 
kijken. Natuurlijk worden er VIP-kaarten 
verkocht maar langs de route zou je alle 
deelnemers zomaar tegen kunnen komen 
voor een foto of een handtekening. 
Dat de Vuelta naar Nederland komt is 
volgens Lex niet zo’n verrassing. “Een 

paar jaar geleden was België voor veel 
mensen hét wielerland. Maar als je nu 
kijkt naar de Nederlandse wielrenners 
en ploegen, dan doen we het hartstikke 
goed.” Toch ziet hij het wel breder. “Dat 
de Vuelta door West-Brabant komt, is 
hartstikke leuk voor de jeugd. Je krijgt 
niet vaak de kans om een grote ronde te 
volgen. Nu het een keer dicht bij huis is zal 
dat toch veel indruk maken.” 

De beste spots om de renners te spotten in Moerdijk
Bermtoerisme
Iedereen kent de beelden: wielerfans 
met parasols, klapstoelen en koelboxen 
die de hele dag wachten tot het peloton 
passeert. Als de Vuelta Moerdijk passeert 
is er volop ruimte voor bermtoerisme, 
maar zorg wel dat je op tijd bent want 
wegen worden vroeg afgesloten. Reken 
er op dat je een stuk moet lopen om de 
route te bereiken.

Vanuit Made gaat de koers over de 
Langeweg / N285 via Zevenbergen 
richting Klundert. Het peloton zal hier 
hard rijden, maar het is een rechte weg 
met vrijliggende fietspaden. Deze weg is 
geschikt voor klassiek wielertoerisme. 

Ook na Fijnaart kun je mooi langs 
een doorgaande weg staan. De 
Appelaarsedijk leent zich hier goed voor: 
die loopt tot de N268 richting Oud-Gastel. 
Hier is voldoende ruimte om naar de 
Vuelta te kijken. 

Klundert en Fijnaart
De route van de Vuelta passeert ook de 
kernen van Klundert en Fijnaart, hier zal 
het wat drukker zijn. Aan het parcours 
zitten horecagelegenheden waar je een 
hapje of drankje kunt nuttigen. 

In Klundert passeren de renners de 
Zevenbergseweg en de Oliemolenstraat. 
Hier maakt het peloton een bocht van 

negentig graden en er liggen klinkers. 
Daardoor zullen ze iets minder snel 
passeren. 

In Fijnaart rijdt de ronde over de Kadedijk 
en de Molenstraat waarna ze over de 
rotonde naar de Appelaarsedijk gaan. 
Ook bij de rotonde moeten de renners 
remmen 

Op een scherm
Bij ‘Café de Bakkerij’ in Zevenbergen is 
de derde etappe te volgen op een groot 
scherm. 

Langs de dijk 
Tussen Klundert en Fijnaart gaat de 

Vuelta over de Stoofdijk en de Boerendijk. 
Aan de Stoofdijk zijn aan beide kanten 
vrijliggende fietspaden. Aan de 
Boerendijk is weinig ruimte om te staan, 
dat geldt ook voor de Kadedijk tot aan de 
kern van Fijnaart. 

Tips
Draag een rood shirt zodat iedereen weet 
dat je voor de Vuelta komt. Plan je trip 
op tijd want doorgaande wegen worden 
op tijd afgesloten. Weet je ‘s ochtends 
nog niet waar je gaat staan? In Google 
Maps kun je live zien waar het druk is, kies 
je locatie op basis van deze gegevens. 
Ontsluitingskaarten en parkeertips vind je 
op www.moerdijk.nl/vuelta

‘We zijn terug in het centrum van Zevenbergen waar we 
een schitterend parcours hebben weten weg te zetten’ 

Joeri Kamp, voorzitter Wielerweekend Moerdijk

Op de fiets door Moerdijk 
voor een hapje en een drankje

VisitMoerdijk.nl, tourisme in de hele gemeente
waterpoortwerkt.nl/fietsroutes, hier vind je de waterpoortroute 
Facebookgroep: ‘Fietsen voor mijn eten West-Brabant’ 
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‘Een criterium is een belangrijke kans, als je het hier goed 
doet mag je grotere rondes rijden’ 

Lex Meerman, organisator Wielerronde Standdaarbuiten

‘De trots van de boer neem 
je mee in je fietstas’

Petra Wevers, fiets-ambassadrice 

‘Het mooist hier  
zijn de dijken’ 
Boudewijn Bult,  

stadsgids 

Vamos Moerdijk! Vamos Moerdijk! 


