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FIETSROUTE TUSSEN DONK & VAART 

Dongen, Dongen-Vaart,’s-Gravenmoer 
 

De fietsroute Tussen Donk en Vaart is een fietsroute rond en door Dongen, Dongen Vaart, ’s 

Gravenmoer en een stukje Oosteind. Deze afwisselende route voert u langs 16 plekken waar we 

aandacht vragen voor het landschap of de historie van de plek waar u zich dan bevindt. Er zijn 

diverse manieren om de routebeschrijving van Tussen Donk en Vaart te vinden. U kunt starten bij 

Museum De Looierij en daar een folder meenemen. Daarin staat beknopt de route beschreven. Het 

is niet noodzakelijk dat u direct van het ene naar het andere attentiepunt gaat. Met het 

routekaartje en de website kunt u ook zelf bepalen hoe u de fietsroute aflegt.  

De route zoals hij hier is beschreven is ruim 21 kilometer lang en voert u op een korte manier langs 

de 16 attentiepunten. In de folder staat een QR code, die u kunt scannen met de camera van uw 

smartphone. Daarmee opent u de website “Tussen Donk en Vaart”. Op deze website staan 15 

artikelen. Wilt u een uitgebreidere routebeschrijving, dan in de folder staat beschreven, dan kunt u 

deze ook vinden op de website tussendonkenvaart.nl. U kunt ook gebruik maken van een Google 

map:  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1z9RCNYdM4iWJBfOGeAef3Jj-

1sz3C1c&usp=sharing 

Voor sommige navigatiesystemen is er ook een optie om  de route downloaden in GPX-formaat.. 

Op 10 van de 16 plaatsen is door de gemeente Dongen een attentiesteen van 50 x 50 cm in de grond 

geplaatst. Op deze attentiesteen ziet u een korte omschrijving van de essentie van de plek, 

uitgevoerd met een foto uit het verleden, een QR code en de logo’s van Tussen Donk en Vaart en de 

betrokken organisaties het Cambreurcollege en Museum De Looierij. Met de QR code komt u uit op 

de beschrijving van de plek op de website. Op de  5 andere belangrijke plaatsen zijn geen stenen 

geplaatst, maar kunt u eveneens informatie vinden op de website Tussen Donk en Vaart. 

In de artikelen op de website treft u een beschrijving aan, foto’s en een filmpje dat is ingesproken 

door één van de kenners van de omgeving. Deze kenners hebben vrijwillig meegewerkt aan het 

project. 

  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1z9RCNYdM4iWJBfOGeAef3Jj-1sz3C1c&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1z9RCNYdM4iWJBfOGeAef3Jj-1sz3C1c&usp=sharing
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DE FIETSROUTE 
Ik neem je mee met de fietsroute Tussen Donk en Vaart. 

We starten vanuit museum De Looierij. 

De fietsroute brengt ons rond Dongen en ’s Gravenmoer en 

laat de landschappen zien van onze omgeving.  

Onderweg zijn er ook verhalen over de geschiedenis, want 

vaak heeft historie grote invloed hoe het landschap er 

uitziet. We beginnen dus in de Looierij.  

Van de Looierij fietsen we oostwaarts naar de oude kerk. 

De Oude kerk ligt verderop in de straat. 

We komen aan bij de kerk. 

Daar ligt de eerste steen in de grond, waarmee je via een 

QR-code informatie kunt opvragen op de website Tussen 

Donk & Vaart. Op deze website staan uiteraard meer 

verhalen dan op de tegel.  

We stappen weer op de fiets. We rijden de Kardinaal van 

Rossumstraat in richting de Tramstraat.  

We slaan rechtsaf de Tramstraat in en gelijk linksaf de Geer.  

We komen uit op het Oranjeplein. Hier kun je een verhaal ophalen van de website. Op het 

Oranjeplein ligt ook een attentiesteen van een andere route van de Heemkundekring die verhalen 

brengt over het oorlogsverleden van ons dorp. 

In deze routebeschrijving ga ik niet zozeer in op de inhoud maar voornamelijk over de route zelf. De 

inhoud vind je via de QR-codes of rechtstreeks op de website. 

Van het Oranjeplein gaan we via de Nieuwstraat op naar het Wilhelminaplein. 

Op het Wilhelminaplein vinden we ook een attentiesteen van de Heemkundekring waarbij wordt 

ingegaan hoe dit plein van Turkenberg tot Wilhelminaplein is gekomen. Ook via de website van de 

fietsroute kun je informatie opvragen over het Wilhelminaplein. 

Vanuit het Wilhelminaplein gaan we verder richting De Bergen. 

Dat doen we door het Wilhelminaplein af te rijden via de Boerenbond; we slaan rechtsaf en direct 

weer linksaf de Wilhelminastraat in en vervolgen de weg direct weer linksaf naar de Oude Baan 

We fietsen over de Oude Baan tot aan café de Viersprong. Hier gaan we linksaf de Kanaalstraat in en 

100 meter verder rechtsaf naar de Pastoor Dirvenstraat. Na 100 meter vind je aan de linkerkant de 

oude Aloysius basisschool. Ook hier kun je een verhaal ophalen via de website. Iets verderop in de 

Pastoor Dirvenstraat vind je tegenover de Deken Oomenstraat de ingang naar De Bergen. Hier ligt 

een attentiesteen in de grond, waarmee je informatie krijgt en meer kunt opvragen via de QR-code. 

We stappen weer op de fiets richting de Deken Batenburgstraat en slaan hier linksaf richting de 

Vennen. Op de rotonde slaan we weer linksaf de St. Josephstraat in. Op nummer 39 aan de 

linkerzijde komen we uit bij de voormalige JAL-Schoenfabriek. Dit terrein wordt nu omgebouwd tot 

een wooncomplex, maar was voorheen een belangrijke schoenfabriek: J.A. Ligtenberg, bekend van 

o.a. het schoenmerk Cowboy. Hier ligt een attentiesteen in de grond waarmee u verder informatie 

kunt krijgen.  
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Tegenover de JAL gaan we de Veldstraat in en rijden deze uit tot de Mgr. Nolenslaan. Hier slaan we 

linksaf de Mgr. Nolenslaan in die overgaat in de Minister Goselinglaan . We rijden hier tot de tweede 

rotonde en slaan rechtsaf de Procureurweg in. 

We vervolgen de Procureurweg tot net buiten de bebouwde kom en slaan linksaf  het fietspad de 

Onkelsloot in. We arriveren bij de ecologische verbindingszone. Hiervan hebben we ook een verhaal 

op onze website. 

We fietsen verder langs de Donge en komen uit bij de Bolkensteeg.  

We slaan rechtsaf richting Klein Dongen. In de bocht ziet u aan de overkant de biologische wink  el 

van Natuurlijk Tomaat. Iets voorbij de bocht slaan we linksaf de Meester Janssenweg in. Die rijden 

we helemaal uit tot de Vaartweg.  

Hier gaan we rechtsaf richting de Hubertuskerk. Ook hier kun je een verhaal ophalen van de website 

over de Dongense Vaart door middel van een attentiesteen 

We keren om en volgen de Vaartweg tot het bordje ’s-Gravenmoer. Hier slaan we linksaf de Lage Dijk 

op. Dit is een goed berijdbaar zandpad. Daar waar de Lage Dijk overgaat in de Hoge Dijk slaan we 

rechtsaf de Dwarsdijk op. Ook dit is een goed berijdbaar zandpad al is het niet breed. 

Bij één van de wielen onderweg ligt een attentiesteen in de grond. Hier kunt u het verhaal van het 

slagenlandschap ophalen.  

We rijden de Dwarsdijk af en komen uit bij de Emmalaan in ’s-Gravenmoer. We slaan rechtsaf 

richting de Julianalaan en gaan direct weer linksaf de Havenkade op. Hier ligt een attentiesteen 

waarmee u informatie tot je kunt nemen.  We fietsen verder, steken de vaart over en gaan direct 

rechtsaf het Molenvaartje op. We rijden door tot de Korte Veertel en slaan hier linksaf. 

De Korte Veertel gaat over in de Bieselaar en rijd deze helemaal uit tot de Wielstraat. Dit is een 

bochtige straat. Sla linksaf de Wielstraat in en rijd door tot de Hoofdstraat bij de Geubel. Hier kun je 

weer een verhaal ophalen op de website.  

Draai om en ga linksaf de Kerkdijk op. Links van ons is de Hervormde Kerk. Bij het bankje met de 

boom ligt hier weer een attentiesteen.  

We fietsen verder van de Kerkdijk naar de Donge op een fietspad. Links passeren we een groot wiel. 

Aangekomen bij de Donge Dijk slaan we rechtsaf en blijven rechts langs de Donge. 

Na enige tijd ligt er een brugje over de Donge. Steek dit brugje over en ga rechtsaf, zodat je links van 

de Donge komt. Je vervolgt het fietspad langs de mooie natuur en op een gegeven moment buigt de 

fietspad naar links van de Donge af. Je komt dan uit op de Groenendijk. Ga hier links richting 

Oosteind. Na een stukje fietsen zie je links een beukenhaag en een paar huizen en dan ben je bij de 

Groenendijkse Haven. Hier vind je weer een attentiesteen, de enige op Oosterhouts grondgebied. 

We stappen weer op de fiets en rijden de Groenendijk af tot de Provincialeweg. Hier slaan we linksaf. 

Mocht je ook nog de Victoria molen in Oosteind willen bezoeken ga dan niet linksaf maar rechtsaf. 

Na het bezoek van de molen draai je om en vervolg je de Provincialeweg richting ’s Gravenmoer. Bij 

de afslag Hoge Dijk sla je rechtsaf. 

Na 100 meter sla je linksaf de Watertorenstraat in. Dit is een kinderkopjesweg. We komen aan bij de 

rode brug over de Donge en hier ligt ook een attentiesteen. We rijden langs de watertoren naar de 

Lage Ham en rijden de Lage Ham door tot de Hoge Ham.  
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We gaan de Hoge Ham op en slaan nog voor de Sluisweg linksaf naar Achter de Ham. We rijden door 

tot een tot appartementen omgebouwde looierij. Hier kun je via de website het een en ander horen 

over de stichten van Dongen. 

We draaien weer om en gaan terug naar de Hoge Ham. We slaan linksaf en bij de Sluisweg direct 

weer rechtsaf. We passeren de Donge, maar stoppen hier even bij het bruggetje om een verhaal op 

te halen van onze website. We stappen weer op de fiets en vervolgen de Sluisweg en slaan linksaf bij 

de eerste straat: De Ruysdaelstraat. Deze rijd je helemaal uit en dan kom je uit bij de Middellaan. 

Sla rechtsaf bij de Middellaan en rijd door tot de rotonde waarbij de Middellaan kruist met de 

Anjerstraat en Trappistenstraat. Ga linksaf de Trappistenstraat in. 

Rijd de Trappistenstraat uit en sla rechtsaf het Europaplein op. Draai met de weg mee en vervolg je 

tocht over de Planetenstraat richting de Rijensestraatweg. Sla linksaf. 

Waar de Rijensetraatweg overgaat in de Heuvelstraat stop je even. Hier ligt een attentiesteen. Dit is 

op het bruggetje over de Donge.  

Rijd vervolgens de Heuvelstraat uit en sla bij het kruisbeeld rechtsaf de Kerkstraat in. 

We zien halverwege de straat links weer Museum De Looierij. En mocht u de route rijden op 

woensdag=, donderdag-, vrijdag-, zaterdag-, of zondagmiddag en bent u er tussen 13:00 en 16:30 

uur: ga gerust binnen voor een bezoekje aan het museum, een kop koffie of thee of een blond 

Tussen Donk & Vaartbiertje.  

Achter het museum ligt een Donk in het publiek terrein en dit is een verborgen pareltje van Dongen. 

We hopen dat je veel plezier beleeft of hebt beleefd met deze fietsroute. 

 

Deze fietsroute is mogelijk gemaakt door: 

                

     

            

 


