
  



1. Dongebrug gedicht: Beluister het gedicht door op punt 1 te klikken bij ‘Dit ga je zien’ 

2. De Moord van Raamsdonk: Luister naar het lied door op punt 2 te klikken bij ‘Dit ga je zien’ 

3. Footprint  

Locatie Wielstraat, 4944 Raamsdonk, Netherlands 

In het vlakke landschap van het platteland van Raamsdonk kun je FOOTPRINT vanuit alle 

windrichtingen bekijken. Twee keer twee schoenzolen vormen samen een poort, met als doorgang 

het Halvezolenpad.  De schoenzolen verwijzen naar de schoen- en lederindustrie die vroeger in de 

laagstraatregio te vinden was. En dus ook in Raamsdonk. 

Wie goed kijkt kan in de zolen de stoomlocomotief herkennen die vroeger over de spoorlijn reed. 

Ook het voor deze regio zo typische Slangenlandschap zie je in het ontwerp terug. Het kunstwerk is 

gemaakt van cortenstaal. Daarmee verwijst het materiaalgebruik naar de rails van de voormalige 

spoorlijn.  

FOOTPRINT van kunstenaar Harald Vlugt is het tweede kunstwerk dat speciaal voor kunstproject 

Halvezolenlijn is gemaakt. Het Kunstwerk werd op 13 juli 2016 onthuld. 

 

  



4. De Wachtpost 

Locatie Stadhoudersdijk 23, 5165 RG Waspik, Netherlands 

"Langs de Halvezolenlijn stonden maar liefst 41 wachtposten op de kruisingen tussen spoor en weg. 

De wachtposten werden bewoond door NS-personeel dat de taak had om het traject te bewaken en 

op tijd te waarschuwen als er een trein aankwam. Dan werden de spoorbomen met de hand omlaag 

gedraaid of het verkeer werd met de hand tegengehouden.  

De architectuur van de spoorwachterswoningen was overal vrijwel identiek. Ze waren goed 

herkenbaar aan het overstekend zadeldak en siermetselwerk in de gevels.  

Het wonen in een door de Nederlandse Spoorwegen aangeboden huis was aan regels gebonden. De 

beplanting om het huis mocht bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 60 cm, in verband met goed uitzicht 

op de spoorweg. Ook mocht er zowel binnen als buiten niks veranderd worden. Als de chef opzichter 

van het traject kwam controleren zag alles er piekfijn uit. De opzichter controleerde zelfs de 

dakgoten." 

  



5. Leven langs het spoor Bekijk de animatie die het leven langs het spoort mooi weergeeft door 

punt 3 aan te klikken bij ‘Dit ga je zien’ 

6. Ode aan de zandrug 

Locatie Tureluur 16, 5165 KD Waspik, Netherlands 

Er rijden al lang geen treinen meer over het Halve Zolen Lijntje tussen Den Bosch en 

Raamsdonksveer. Maar het Halvezolen fietspad dat voor de spoorlijn in de plaats is 

gekomen, trekt heel veel mensen voor een mooi tochtje. De gemeenten langs het lijntje 

bouwen daarom langs het pad een reeks kunstwerken.  

Hier in Waspik heeft Sannah Belzer het kunstwerk 'Ode aan de zandrug' gerealiseerd. Zij 

heeft hierbij hulp gehad van vrijwilligers van de heemkundekring Op ’t Goede Spoor en 

Platform Waspik. Zeven weken hebben zij gebouwd om het werk op 10 juli 2015 af te 

hebben.  

Een groot deel van de provincie ligt op zandgrond, maar naar het westen toe komt er wel 

steeds meer klei. Bij Waspik ligt in de polder nog een uitloper van de zandgronden, hoog 

en droog en dus als vanouds aantrekkelijk. Sannah’s kunstwerk gaat over die zandrug die 

op een onopvallende manier de geschiedenis hier heeft beïnvloed.  De kronkels van de 

hoogtelijnen van een historisch kaart uit 1895, die het verschil tussen de zandrug en de 

omgeving bepaalden, komen terug in het ontwerp.  

De kunstenares heeft gekozen om de hoogtelijnen in beton uit te voeren zodat er een 

metersgrote driedimensionale kaart ontstaat waarop ook namen van oude gehuchten zijn 

terug te vinden. In het beton is kleurstof verwerkt, elke laag heeft een andere kleur. Op de bovenste 

laag is gewerkt met mica waardoor er een mooie reflectie ontstaat door de zon. 

Bekijk hier de beelden van de opbouw van het kunstwerk. (bron: Omroep Brabant, 18 juni 2015) 

  

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2111806/gemeenten-bouwen-reeks-kunstwerken-langs-halve-zolen-lijntje


7. Hooi 

Locatie Vrouwkensvaartsestraat 12, 5165 NP Waspik, Netherlands 

De schoen- en lederindustrie was in de achttiende eeuw een belangrijk onderdeel van de 

economische bedrijvigheid in de Langstraat. Waspik echter, stond bekend om de hooiwinning. Door 

de rijke slibgrond is het hooi uit de Langstraat van bijzondere kwaliteit. Het hooi is gewild in heel 

Europa en gaat per spoor of per schip via de havens van Waspik, Capelle, Labbegat en Waalwijk naar 

de bestemmingen. Elk jaar werkten tussen mei en september honderden seizoenarbeiders in de 

Langstraat.  

Het hooi werd verwerkt in de hooipersen, in Waspik stonden er maar liefst drie. Aan ’t Vaartje hier in 

Waspik zijn de gebouwen van de voormalige ‘Stoom- Hooi en Strooperserij’ van Boezer nog steeds te 

zien.   

Al sinds eind zestiende eeuw is de hooiwinning van belang. In de zeventiende eeuw verdringt zij zelfs 

de turfwinning als voornaamste bestaansbron, maar de achttiende eeuw levert de hoogste winsten op. 

In de jaren zestig van vorige eeuw verliest het hooi uit de Langstraat zijn betekenis doordat de 

landbouw steeds minder op paarden is aangewezen. De vraag naar hooi verdwijnt en de 

hooiperserijen gaan ten onder. 

  



8. Sprang Beluister de Ode aan de Zandrug door punt 4 aan te klikken bij ‘Dit ga je zien’ 

9. Natuurinfo 

Locatie Wolfsnest 1, 5161 PP Sprang-Capelle, Netherlands 

De Langstraat ligt midden in een strook die de naad van Brabant wordt genoemd. 

Deze naad is een overgangszone van zand naar klei. Het natuurgebied is zo bijzonder 

vanwege het kwelwater. Het water dat hier opwelt door de druk van de kleigrond is 

duizenden jaren geleden op hoger gelegen gronden gevallen. Doordat het water zo 

lang ondergronds stroomt is het rijk aan mineralen. Dit zorgt voor een bijzondere 

plantengroei.  

In het verleden was de Langstraat een onbegaanbare wildernis in eigendom van de 

Graaf van Holland. Deze graaf gaf een aantal gezinnen grond om te ontginnen. Zwaar 

werk, waarbij eerst sloten gegraven moesten worden om het water af te voeren. Zo 

ontstonden lange, smalle percelen die later het Slagenland werden genoemd. 

Inmiddels wordt dit landschap als cultuurhistorisch erfgoed beschermd.  

Wandel eens het Laarzenpad op dat hier start en ontdek het Slagenlandschap 

van nog dichterbij dan op de fiets! 

  



10. Leerlooien Bekijk de animatie die Leerlooien weergeeft door punt 5 aan te klikken bij ‘Dit ga 

je zien’ 

11. Wim Mombers Beluister het interview met Wim Mobers, leerlooiers, door op punt 6 te 

klikken bij ‘Dit ga je zien’ 

12. Armoede 

Locatie Zanddonk, Elzenweg 21, 5144 MB Waalwijk, Netherlands 

Het leven van de leerbewerkers en schoenmakers aan het eind van de negentiende 

eeuw is een hard bestaan. De lonen zijn laag en de werktijden zijn lang.  

Kinderarbeid is heel normaal, zowel bij thuiswerkers als in de fabrieken. In 1874 wordt 

het ‘kinderwetje van Van Houten’ ingevoerd. De wet verbiedt kinderen onder de twaalf 

jaar in fabrieken te werken. In de praktijk trekt men zich echter weinig aan van de wet. 

De leerplichtwet brengt in 1900 wel enige verbetering voor jonge kinderen.  

De kleine bazen met gemiddeld zo’n vijftien mensen in dienst, bezitten winkels waar ze als 

bijverdienste levensmiddelen en kleding verkopen. De schoenmakers worden door hun baas verplicht 

hun boodschappen te doen in zijn winkel, waardoor er nog eens een aanslag wordt gedaan op het 

toch al schrale inkomen van de arbeiders. Kosten van de boodschappen worden direct van het loon 

afgetrokken. De vakbonden maken hier begin twintigste eeuw een eind aan. 

  



13. Zwaaiende vrouw met kind 

Locatie Burgemeester van de Klokkenlaan 49, 5141 EG Waalwijk, Netherlands 

Je zou het niet zeggen, maar precies op deze plek stond ooit 

het station van Waalwijk. De enige herinnering die nu rest 

aan het station is het beeld waar je voor staat: 'zwaaiende 

vrouw met kind'. Het bronzen beeld laat een moeder en kind 

zien die samen vader de handelsreiziger uitzwaaien bij de 

trein. Hij gaat met zijn zelfgemaakte schoenen op pad om ze 

te verkopen in de grote stad.  

Het beeld is een eerbetoon aan de schoenmakers uit 

Waalwijk die een belangrijke rol hebben gespeeld in de 

ontwikkeling van de regio. Als je goed kijkt, zie je dat de 

sokkel waar het beeld op staat, lijkt op een stukje perron. Het 

werk is in maart 2014 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Lionsclub Waalwijk aangeboden 

aan de inwoners van de stad en is gemaakt door Astrid Koppen. 

  



14. St Crispijn Bekijk de animatie over de beschermheiligen van de schoenmakers en leerlooiers. 

Klik nummer 7 aan bij ‘Dit ga je zien’ 

15. Het Wiel Beluister naar de uitleg over het Wiel door bij ‘Dit ga je zien’ op punt 8 te klikken 

16. Baardwijkse Overlaat 

Locatie Spoordijk, 5142 Waalwijk, Netherlands 

Stel je eens voor. Daar waar je nu staat: Water tot zover je kunt kijken.  

Honderden jaren stond dit gebied elke winter onder water. Er waren wel 

dijken, maar bijna elke winter was het gebied vrijwel onbereikbaar en leefden 

de mensen hier feitelijk op een eiland. Na verschillende grote 

overstromingen in 1741 en 1757 werd in 1766 de Baardwijkse Overlaat 

aangelegd. Deze moest bij hoog water het overtollige water uit de Maas 

opvangen.  

Sinds 1978 is de Baardwijkse Overlaat in beheer bij de Natuurmonumenten. Het is de enige overlaat 

die in deze tijd in Nederland is aangelegd en een echt monument van de waterstaatsgeschiedenis.  

Wist je dat de molen van Drunen eigenlijk in de overlaat stond? In 1826 werd de molen verplaatst 

naar het centrum van Drunen. 

  



17. Federatie Langstraatspoorbruggen Luister naar het gedicht 880 meter. Klik op nummer 9 bij 

‘Dit ga je zien’ 

18. Oorlog en vrede 

Locatie Grotestraat 1-35, 5151 Drunen, Netherlands 

Over het tracé van de spoorlijn is vijf jaar lang gediscussieerd. Het ministerie van oorlog wilde namelijk 

dat ook de vesting Heusden werd aangedaan een flink eind van de gekozen route. Uiteindelijk hield 

men zich aan het oorspronkelijke plan en werd besloten dat dan in plaats van Heusden de 

dichtstbijzijnde plaats, Drunen zou worden aangedaan. Vanaf 1891 heette het station dan ook 

Drunen-Heusden. 

De schoen- en lederindustrie in de Langstraat laat een golfbeweging zien van economisch succes, 

crisis en wederopstanding. Waar oorlog vaak zorgt voor crisis, betekende het in de lederindustrie juist 

extra productie. Zo zorgde de Frans-Duitse oorlog in 1870-1871 voor extra orders voor riemen, zadels 

en ander paardentuig. Ook de Eerste Wereldoorlog zorgde voor grote orders vanuit het leger. 

Bovendien verdween tijdelijk de concurrentie uit het bezette België en Duitsland. De Tweede 

Wereldoorlog zorgde voor grote vernielingen aan de spoorlijn. Dezelfde spoorlijn werd ook gebruikt 

om vluchtelingen uit België verder richting het Noorden te brengen. 

  



19. Moerputten / Venkantbrug 

Locatie Raadhuisplein 6, 5151 JH Drunen, 

Netherlands 

Richting Den Bosch bevindt zich natuurgebied De 

Moerputten. Het is een van de weinig 

overgebleven laagveenmoerassen ten zuiden van 

de grote rivieren.  

De Moerputten heeft een rijke, kwetsbare flora en fauna. Het gebied 

maakte honderden jaren deel uit van de zogeheten inundatiezone 

rond Den Bosch. Op het moment dat het nodig was kon het waterpeil 

in het gebied worden verhoogd ter verdediging van het achterland. 

Daarom was het nodig om een brug te bouwen voor het spoor.  

De 600 meter lange brug werd tussen 1881 en 1887 gebouwd. Bij de 

bouw had men rekening gehouden met een eventuele 

spoorverdubbeling. De bakstenen pijlers zijn breed genoeg uitgevoerd 

voor een tweede ijzeren brugdeel. De spoorlijn is echter tot aan de 

sluiting in 1972 altijd enkelsporig gebleven. Na de aanvankelijke 

plannen tot sloop werd de brug in 1995 een rijksmonument en na 

aankoop door Staatsbosbeheer werd de brug na een lange 

restauratieperiode in 2011 definitief heropend. De brug is sindsdien toegankelijk voor wandelaars.  

De Moerputtenbrug heeft vlakbij nog een klein broertje, de 33 meter lange Venkantbrug. Ook deze 

brug werd gerestaureerd en tot rijksmonument benoemd. Open dit filmpje en vlieg als een vogel over 

de Moerputten. (Let op: dit filmpje wordt afgespeeld via YouTube, en maakt dus gebruik van internet!) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=986Sbcmw0gM&t=27s

