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Kapellenroute SLOS

Veldteken - Platteweg - Nieuw-Vossemeer

Lengte: 75.78 km

2

- Afstand langs route: 9.06 km

Stijging: 133 m
Moeilijkheidsgraad: 4/10
Oostdam 2, 4651AW Steenbergen, Nederland
Markt 17, 4651BC Steenbergen, Nederland
Routebeschrijving
Peter van Langerak en cameraman Mark vand en

Afbeelding 2: Veldteken - Platteweg - NieuwVossemeer

Broek van de Stichting Lokale Omroep Steenbergen
(SLOS) maken een ﬁetstocht langs een aantal
kapellen in West-Brabant.

Veldteken
Maria kapel - Nieuw Vossemeer

Bezienswaardigheden
Gummaruskerk

1

3

- Afstand langs route: 10.2 km

- Afstand langs route: 0.03 km

Afbeelding 3: Maria kapel - Nieuw Vossemeer
Maria kapel - Nieuw-Vossemeer
Johannes de Doperkerk

3

- Afstand langs route: 10.21 km
De Johannes de Doperkerk, aan Achterstraat 13, is
Afbeelding 1: Gummaruskerk

een neogotische driebeukige kruisbasiliek uit 1873,
ontworpen door C.P. van Genk, in samenwerking met

De huidige St. Gummaruskerk 1902 vervangt een

J.W. Ramakers & Zonen Beeldhouwers uit Geleen (L).

kerk uit begin negentiende eeuw, die te klein

Ze werd in 1929 uitgebreid en in 1955-1956 hersteld

geworden was. De kerk behoort tot de belangrijkste

van de schade die ze opgelopen had bij de

latere werken in het oeuvre van dr. P.J.H. Cuypers, zij

Watersnoodramp van 1953.

het dat het ontwerp gewijzigd is uitgevoerd door zijn
zoon Jos en Jan Stuyt. Door oorlogshandelingen

Mariakapel Lepelstraat

zwaar beschadigd in 1944, herstel 1949, toren
herbouwd in 1960. Grote restauratie met zgn.
kanjersubsidie, jaren 2000.

4

- Afstand langs route: 17.5 km
Deze kapel is gebouwd door vrijwilligers en staat aan

4
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Afbeelding 6: Sint-Antoniuskerk
gevestigd.
Nadat de kerk van Halsteren in 1647 in handen van
Afbeelding 4: Johannes de Doperkerk

de protestanten kwam, gingen de Minderbroeders
over tot het houden van kerkdiensten in de Celse
Hoeve

te

Lepelstraat,

wat

oogluikend

werd

toegestaan.
Zo ontstond er een schuurkerk, welke in 1768 nog
werd vernieuwd. Hoewel in 1802 de Halsterense
katholieken hun kerk weer terugkregen, bleef ook de
schuurkerk in gebruik, en ze bleef in feite de
hoofdkerk van de nu twee kerken tellende parochie.
Pas in 1830 werd de parochie gesplitst en ontstond
aldus

de

parochie

Lepelstraat.

In

de

jaren

hieropvolgend werd de schuurkerk vergroot, maar in
1875 werd ze vervangen door een groter bouwwerk.
Toen de geallieerden op 26 oktober 1944 oprukten

Afbeelding 5: Mariakapel Lepelstraat

vanuit het zuiden begon de Slag om Lepelstraat. Op

het kerkplein in het dorp Lepelstraat

28 oktober trokken de Duitsers zich terug, nadat ze

De kapel is dagelijks geopend en wordt dan ook druk

eerst de toren hadden opgeblazen.

bezocht door parochianen en passanten, die even op

In 1948 begon de herbouw van de kerk, waarbij een

het bankje onder de bomen tot rust komen.

voorfront in basilicastijl verrees, maar de toren niet

De kapel is gebouwd in het jaar 2000 en ingewijd

meer werd herbouwd.

door pastoor W. Wiertz op 16 Juni 2000 de feestdag

Sint-Quirinuskerk

van onze patroon, H. Antonius van Padua.
De Antoniuskapel ligt aan een fraai plein, midden in
het dorp.

5

- Afstand langs route: 21.31 km
De Sint-Quirinuskerk is de katholieke kerk van

Sint-Antoniuskerk

Halsteren. Ze bevindt zich aan Dorpsstraat 51 en
werd ingewijd in 1913.
4

- Afstand langs route: 17.52 km
De Sint-Antoniuskerk uit 1950 is een driebeukige kerk

De katholieken bezaten reeds de historische Sint-

in basilicastijl, voorzien van een voorportaal met

Siscia was gewijd. De oude kerk was te klein

lessenaardak.

geworden en er werd een nieuwe kerk gebouwd,

Het

gebouw

verving

een

Martinuskerk, die ondertussen al naar Quirinus van

door

oorlogsgeweld verwoeste voorganger.

welke ontworpen werd door Jos Cuypers.

Lepelstraat heeft in de zeventiende eeuw een

Het betreft een neoromaanse driebeukige kruiskerk

belangrijke rol gespeeld in de kerkelijke geschiedenis

met

van Halsteren.

mansardedaken heeft. De vieringtoren heeft een

In 1647 werd in Lepelstraat een (RK) schuilkerk

tentdak. Het interieur is rijk gedecoreerd, en de

5

een

kort

schip,

waarvan

het

transept
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hem was gewijd. Op die plaats was in 1925 al een
huis gebouwd dat als naam 'Sintekrijn' kreeg.
Sint Quirinuskapel

6

- Afstand langs route: 22.13 km

Afbeelding 7: Sint-Quirinuskerk
blokvormige rondbogen zijn opvallend.
Sint Quirinusbron

Afbeelding 9: Sint Quirinuskapel
Met Quirinus wordt de maarschalk Quirinus bedoeld.

6

In 1983 werd door J. Sinke, wethouder van de

- Afstand langs route: 21.86 km

gemeente Halsteren, het initiatief genomen een
nieuwe kapel met bron op te richten, waartoe de
'Stichting St. Quirinuskapel' in het leven werd
geroepen. Voorzitter werd de pastoor van de
parochie en vice-voorzitter de dominee van de
hervormde gemeente Halsteren/ Nieuw-Vossemeer.
Met deze samenwerking werd verwezen naar de tijd
van de ene christelijke kerk voor de reformatie, toen
de Quirinuskapellen in het Land van Bergen op Zoom
werden gebouwd. Architect Alph. van Woerkom
ontwierp de kapel, een 'open gebouwtje in romaanse
stijl met een puntdak, tegen de achterwand een
afbeelding van Quirinus, en het putje'. In 1985 werd

Afbeelding 8: Sint Quirinusbron

begonnen

met

de

bouw.

Het

wandkeramiek,

Ter nagedachtenis van de Sint Quirinusbron met de

voorstellende St. Quirinus, werd gemaakt door Jac

beeltenis van de heilige Sint Quirinus van Siscia."Ga

van der Smissen. Op 30 november 1985 werd de

hier Quirinus nooit voorbij, of zeg Quirinus bidt voor

kapel ingewijd door de pastoor en de dominee. Zij

mij

kan getypeerd worden als een klein monument ter

Betreft

een

voormalige

bedevaartsplaats

herinnering aan de vroegere devotiekapel.

om

voorspraak te verkrijgen van Quirinus voor geestelijke

Fort Pinssen

en lichamelijke kwalen, vooral oogziekten.
Al in 1475 stond er langs de weg naar Bergen op

7

- Afstand langs route: 23.34 km
Fort Pinssen was een 17e-eeuws fort dat onderdeel

Zoom een Quirinuskapelletje met daarbij een put, het
Sintekrijnsputje. Uit dit putje welde geneeskrachtig

was

water op. Hoewel de put na de Reformatie in onbruik

van

de

West-Brabantse

waterlinie,

de

aaneengeschakelde reeks van forten, loopgraven en

schijnt te zijn geraakt en de kapel verdween, bleef

inundatiegebieden tussen Bergen op Zoom en

Quirinus een populaire heilige. Zo populair dat niet

Steenbergen.

alleen de nieuwe kerk naar hem werd genoemd,

Het fort werd in 1628 gebouwd tussen fort De

maar ook werd in 1985 de put hersteld die eens aan

6
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gracht van één van de forten, Fort de Roovere. Dit
fort krijgt een recreatieve functie met wandel en
ﬁetsroutes. Maar het is oneigenlijk om een brug te
maken over een gracht van een verdedigings-werk,
zeker als die brug ook nog eens komt te liggen aan de
kant waar de vijand werd verwacht. Daarom is er een
houten brug gemaakt die je niet ziet. De brug ligt als
een sleuf in in de gracht en in het fort en vormt zich

Afbeelding 10: Fort Pinssen

zo naar de contouren van het landschap. Van een
afstandje zie je zo de brug niet liggen omdat de grond

Roovere en fort Moermont met als doel een gat in de

en het water tot aan de rand staan. Kom je dichterbij

inundatievlakte rond Halsteren te dichten. In 1816

dan opent het fort zich aan je door een smalle sleuf.

werd het fort buiten gebruik gesteld en na verloop

Je loopt als Moses door het water het fort op.

van tijd overwoekerd, ofschoon het vanuit de lucht
nog steeds herkenbaar is.

Oorlogsmonument in Moerstraten

Het fort is niet toegankelijk, de droog gevallen
grachten en het fort zijn nog wel vanaf de weg te zien.
9

Fort de Roovere

8

- Afstand langs route: 29.24 km

- Afstand langs route: 25.31 km

Afbeelding 12: Oorlogsmonument in Moerstraten
Het oorlogsmonument in Moerstraten (gemeente

Afbeelding 11: Fort de Roovere

Roosendaal) is een granieten grafzerk met inscriptie.
Op de achtergrond is een hoog oprijzend kruis

Fort de Roovere werd in 1628 aangelegd op een hoge

geplaatst, met in het hart het embleem van de

zandrug en vormde samen met de forten Moermont

Canadese strijdkrachten.

en Pinssen en het Halsters Laag de zogenaamde Linie

Aan de voet van het kruis is een gedenkplaat

naar Steenbergen. Door middel van inundatie via een

aangebracht. De grafzerk is 6 meter hoog, 6 meter

sluis bij Steenbergen- verdedigd door Fort Henricus -

breed en 3 meter diep.

kon een gebied tussen de vestingen Steenbergen en
Bergen op Zoom onder water worden gezet.

De tekst op de gedenkplaat luidt:

In 1727 werd het fort verbeterd aan de hand van
plannen van Menno van Coehoorn. Aan de zuidzijde

'IN DANKBARE HERINNERING

van het fort kwam een aansluitende liniewal tot

AAN DE HELDEN

stand. Tijdens het beleg van Bergen op Zoom in 1747

DIE HUN LEVEN GAVEN'.

deden de Fransen tevergeefs een aanval op het fort.
In 1784 bracht men wijzigingen aan in de voorwerken
en werd de hoofdwal aan de noordzijde afgegraven.

Op de zerk staan de namen van negen gesneuvelde

Fort de Roovere werd als vestigingswerk in 1816

Canadese militairen.

opgeheven.
Bij het herstellen van de linie in 2010/2011 was er

In 2008 is het monument op last van de gemeente

voor de toegankelijkheid een brug nodig over de

gerestaureerd.

7
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het beroemde koorgestoelte werd vernield. In 1951

Kasteel van Wouw

was de restauratie voltooid.
Op de voorgrond het voormalige gemeentehuis van

10

Wouw.
- Afstand langs route: 32.58 km

Wouw

11

- Afstand langs route: 33.49 km

Afbeelding 13: Kasteel van Wouw
Van het kasteel is bijna niets meer te zien, enkel de
kasteelweide met twee informatieborden markeren
de plaats van het voormalige kasteel. Momenteel
(februari 2017) wordt het terrein onderzocht.
Op de vooravond van de aanval op Bergen op Zoom
op 12 juli 1747 stond er tussen Wouw en de linie in
Afbeelding 15: Wouw (Bron: Michielverbeek)

totaal 30.000 man klaar om aan te vallen. Het waren
20.000 man voetvolk en 10.000 man cavalerie. Het

Wouw

hoofdkwartier van de Fransen bevond zich in het

is een dorp in de gemeente Roosendaal,

provincie Noord-Brabant. Het dorp ligt tussen de

kasteel van Wouw.

plaatsen Roosendaal en Bergen op Zoom. Tot 1997
was Wouw het voornaamste dorp van de voormalige

Sint-Lambertuskerk

gelijknamige gemeente. Hieronder vielen ook de
kerkdorpen Heerle, Moerstraten en Wouwse Plantage.
11

De naam van het dorp heeft zich gedurende de tijd

- Afstand langs route: 33.41 km

voortdurend ontwikkeld en heeft vele varianten
gekend, zoals: Woide , Wouwe , Woude , Wouw en
Wou . De oorspronkelijke betekenis is afgeleid van
van woude in de betekenis van een vlakte, te midden
van een bosrijke omgeving of op moer gegroeid
akkermaalshout. Mogelijk is dat de naam Wouw
afkomstig is van het plantje wouw, dat na bewerking
een olie oplevert, waarmee linnen geel geverfd kon
worden.

Een

aantal

volksverhalen

geven

als

verklaring dat het dorp oorspronkelijk bij een woud
lag of dicht bij een wouwer .
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand

Afbeelding 14: Sint-Lambertuskerk
Eind 15e eeuw werd begonnen met de bouw van een
kerk in de stijl van de Vlaamse en Kempense gotiek.

12

- Afstand langs route: 35.84 km
De kapel van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand is

De toren werd omstreeks 1480 gebouwd. In 1882
werd de kerk gerestaureerd. In 1944 werd het

in 1936 gebouwd naar ontwerp van H.W. Valk.

gebouw opgeblazen door de Duitsers, waarbij ook

De kapel is van algemeen cultuurhistorisch belang als

8
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Afbeelding 16: O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand

Afbeelding 18: Mariakapel

uitdrukking

geestelijke

De O.L. VROUW VAN ZEGGE KAPEL op no. 108 is in

ontwikkeling in Noord-Brabant, in het bijzonder de

sobere Neo-gotische stijl gebouwd in 1922 naar

verbreiding van de Mariadevotie in het Interbellum.

ontwerp van architect Jacques van Groenendael. De

Zij is van architectonische waarde wegens de plaats

kapel heeft een bedevaartstraditie die teruggaat tot

die zij inneemt in het oeuvre van de architect Valk.

de vijftiende eeuw. De in 1922 gebouwde kapel sluit

van

de

culturele

en

qua hoofdvorm aan bij de voorgaande kapel.

Kapelberg

Heilig Hart
13

- Afstand langs route: 43.71 km

15

- Afstand langs route: 52.49 km

Afbeelding 17: Kapelberg
Afbeelding 19: Heilig Hart

In 1897 werd de kapel in opdracht en op kosten van
de Roosendaalse familie Van Gilse gebouwd naar een

De kerk is eind 2006 aan de eredienst onttrokken en

ontwerp van M. Vergouwen, op een plek waar van

in

oudsher al een kapel stond.

gezondheidscentrum. De kerk is sinds 2001 een

De kapel heeft een achthoekig plattegrond en is

rijksmonument.

opgetrokken in een neoromaanse stijl met enige

2009

en

2010

omgebouwd

tot

een

Rangeerterrein

elementen van de neogotiek. De kapel staat op een
heuvel en vanaf de kapel loopt er in oostelijke
richting een opgehoogde weg langzaam af, waarbij

16

- Afstand langs route: 54.16 km
De voet- en ﬁetsbrug Passerelle

aan de zijkanten bomen zijn aangeplant die laag
gesnoeid zijn.

spooremplacement

Mariakapel

van

het

over

het

monumentale

grensstation Roosendaal maakt onderdeel uit van het
herontwikkeling van het gebied stadsoevers door de
Gemeente Roosendaal.

14

- Afstand langs route: 48.23 km

9
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Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende
Bijstandkerk
16

- Afstand langs route: 55.64 km

Afbeelding 20: Rangeerterrein
Ter verbinding tussen het huidige P&R terrein aan de
Stationsstraat

en

het

parkeerterrein

van

het

voormalige RBC-stadion is een transparante 166
meter lange stalen vakwerkbrug gerealiseerd over 19
sporen en perrons.

Roosendaal

16

Afbeelding 22: Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende
Bijstandkerk
De

- Afstand langs route: 55.48 km

kerk

is

gebouwd

in

neoromaanse

en

neobyzantijnse stijl en werd ontworpen door Theo
Asseler. Het gebouw stamt uit 1868 en was
oorspronkelijk

de

kloosterkerk

van

de

Paters

Redemptoristen.
Het is een driebeukige kruiskerk met 2 torens en een
grote vieringtoren. De torens zijn beide 37 meter
hoog. De vieringtoren werd toegevoegd tijdens een
vergroting tussen 1907 en 1909.
Sinds 2001 vervangt de kerk de Sint-Janskerk als
centrumkerk van Roosendaal. De Redemptoristen
vertrokken in 2003 uit de stad.
Polar Bear

16

- Afstand langs route: 55.7 km
Het monument 'Polar Bear' in Roosendaal is een zuil

Afbeelding 21: Roosendaal (Bron: Janwillemvanaalst)

van zwarte natuursteen, bekroond met een beeld van

Roosendaal ) is een stad in de Nederlandse provincie

een ijsbeer op een wereldbol.

Noord-Brabant, en de grootste plaats binnen de

De tekst op het voetstuk luidt:

gelijknamige gemeente Roosendaal.
Door zijn ligging aan de spoorlijn
Antwerpen

"TER

Rotterdam –

HERINNERING

AAN

DE

vervulde Roosendaal een belangrijke

'POLAR BEAR' DIVISION."

internationale logistieke functie. Roosendaal is het
laatste station op Nederlands grondgebied voor de

Hervormde kerk Kruisland

grens met België. De intercity Amsterdam - Brussel
stopte hier. Sinds begin april 2018 gaat deze trein
over

de

HSL-Zuid,

via

Breda,

dat

voor

BEVRIJDING

VAN

ROOSENDAAL OP 30 OKTOBER 1944 DOOR DE

het

17

autoverkeer al een belangrijke grensfunctie vervult.

10

- Afstand langs route: 63.34 km
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Afbeelding 25: Sint-Georgiuskerk
De

georiënteerde

bakstenen

kruiskerk

is

in

neogotische stijl opgetrokken
Afbeelding 23: Polar Bear

V1

18

- Afstand langs route: 67.0 km

Afbeelding 24: Hervormde kerk Kruisland
Het uit 1487 daterende kerkje werd in 1648
toegewezen aan de Gereformeerden (= Hervormden).
Tijdens

de

Tweede

Wereldoorlog

werd

het

opgeblazen door Duitse militairen. Herbouw volgde
in 1947. De Hervormde gemeenten van Kruisland en
Oud-Gastel zijn nu samengevoegd en gebruiken de

Afbeelding 26: V1

kerk van Oud-Gastel. De kerk van Kruisland is
verkocht en is het onderkomen van het ambachts- en

In 2014 is op een akker aan het Dirksdijkje in

gereedschapsmuseum De Holle Roﬀe

Kruisland is een V1 uit de Tweede Wereldoorlog
gevonden.

Sint-Georgiuskerk

Het

onbemande

straalvliegtuig

was

feitelijk een vliegende bom met een lengte van bijna
acht meter en een spanwijdte van ruim 5 meter bij
een gewicht van ongeveer een ton, inclusief de

17

- Afstand langs route: 63.4 km
In 1887 kwam de huidige katholieke kerk van

explosieve lading. Volgens een woordvoerder van de

Kruisland gereed naar het ontwerp van architect Jan

jaar in de Kruislandse bodem heeft gelegen, ongeveer

Jurien van Langelaar.

anderhalve meter lang.

In 1944 werd in de Tweede Wereldoorlog de kerk

Op 27 feb 2014 is de V1-bom in Kruisland tot

door

ontploﬃng gebracht.

oorlogshandelingen

beschadigd

gemeente Steenbergen is het restant, dat 70 of 71

doordat

Duitsers de kerk opbliezen.
In 1958 werd de kerk herbouwd en weer in gebruik
genomen.

11
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Het oorlogsmonument in Steenbergen is een zuil met

Krommeweg

in reliëf de bijbelse voorstelling van Daniël in de
leeuwenkuil. De zuil is 4 meter 65 hoog, 1 meter diep

1

en 1 meter breed.
- Afstand langs route: 74.26 km

De tekst op de zuil luidt:
'NOVEMBER 1944
TER HERINNERING AAN
ALLEN UIT ONZE GEMEENTE
DIE DOOR HET OORLOGSGEWELD
EN DOOR HET VERZET
ZIJN OMGEKOMEN'.
De

bijbelse

voorstelling

symboliseert

de

'vertrouwvolle overgave aan God en de daarmee
gepaard gaande vreugde over de redding, die nabij is'.
NH KERK Steenbergen
Afbeelding 27: Krommeweg
1

De Krommeweg is een weg in Steenbergen. De straat

- Afstand langs route: 75.52 km

loopt van de Nassaulaan in Steenbergen-Noord tot
het kruispunt met de Wipstraat, in het verlengde van
de Blauwstraat.
Langs de Krommeweg ligt aan de westkant een klein
landbouwperceel

dat

zich

op

het

voormalige

Kroonwerk van de Vesting van Steenbergen bevindt.
De weg volgt het hoekige patroon van de vroegere
vestinggracht, waaraan de weg zijn naam dankt. Aan
de oostkant bevinden zich tussen de Krommeweg en
de N259 enkele losse huizen en moestuinen.
Oorlogsmonument Steenbergen

1

Afbeelding 29: NH KERK Steenbergen

- Afstand langs route: 75.51 km

De kerk van de Protestantse (Nederlands Hervormde)
gemeenschap in Steenbergen, beter bekend als de
Witte Kerk of Protestantse Kerk, is een kerkgebouw,
een zogenaamde waterstaatskerk.
Waterstaatskerk is de benaming voor Nederlandse
kerkgebouwen die tussen 1824 en 1875 met
ﬁnanciële steun van de landelijke overheid werden
gebouwd. Het ontwerp en de bouw van dergelijke
kerken was onderhevig aan de goedkeuring en
controle door ingenieurs van het ministerie van
Waterstaat. In tegenstelling tot wat vaak wordt
gedacht is het begrip Waterstaatskerk niet verbonden
aan een bepaalde bouwstijl.
De Witte Kerk is met haar Toscaanse halfzuilen,
kroonlijst en driehoekig fronton alsmede door de

Afbeelding 28: Oorlogsmonument Steenbergen

klokkentoren met haar zeshoekige obelisken een
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