SEPTEMBER CULTUURMAAND STEENBERGEN

Mo
len
we
g

oss

em

ee
Mo
lenw

oss

eg

emee
rsedijk

Tolse

dijk

Mariahoeve

Pietershoeve

Schenkel

nd
er
d

dijk

Ge

rs

m
et
en

Zeelandweg

dij
k

Boerderij nr.57

Ze

Zuid Groeneweg

ela
nd
we
gO
os
t

Rebeccahoeve

Mariahoeve

Boerderij nr.53

De Blikke
Waterweg

H ee ns ch e
M ol en

Oost

Moors

He

jk

Vossenhoeve

Nieuw-Vossemeer

de

De Hooidijk

Ou

ijd
i

Ho

Assumburgweg

en

dijk

a

Belhoeve

WH Art Nouveau

Waterhoeve

Pels

k
lse
To

V
weu

al
N ot en da
D.
lse

Boerderijcomplex (1880)

Boerderij (1860)

ijk
ed

dij

Gelrestein

‘t Sas

Boerderij (1900)

Heense Molenweg

Boerderij (1902)

eg

De Heen

Dorpsw

k
dij
se
en
He

-V
uw
Nie

eg
rsew
Moo

eweg

Z
k aar tg evens © OpenS tre e t Ma p- au t e ur s

Heensedijk

Deze fietsroute door Nieuw-Vossemeer en omgeving is
samengesteld door het A.M. de Jongmuseum en Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid Nieuw-Vossemeer, ter
gelegenheid van Open Monumentendag 2020 en vormt
een onderdeel van het programma van de Cultuurmaand
September (CuSt). Kijk op cultuursteenbergen.nl voor
het volledige overzicht aan activiteiten tijdens de Cultuurmaand in de gemeente Steenbergen.

Mede mogelijk gemaakt door:

Nieuw-Vossemeer

A.M. de Jongmuseum

Tekst & foto’s : Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid Nieuw-Vossemeer
Vormgeving : Philip Damen | w w w . s t ud i oda m en.nl
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STARTPUNT FIETSROUTE OMGEVING NIEUW-VOSSEMEER
parkeerplaats Nieuw-Vossemeersedijk.
We vertrekken op de parkeerplaats aan de Nieuw-Vossemeersedijk in Nieuw-Vossemeer,

U vertrekt richting de polder, steekt de
provinciale weg over en komt zo in “De
Schiethoek” terecht. Aan het einde van De
Nieuw-Vossemeersedijk, op de kruising,
staat aan de rechterzijde op Tolsedijk 1 de
Pietershoeve. Een boerderij gebouwd in
1874 die tot 2001 in handen van de familie
Swagemakers is geweest. De hoeve is een
voorbeeld zoals vele boerderijen in deze
omgeving eruit zien.
Op de kruising gaat u linksaf, u komt dan al
gelijk aan de rechterkant, op nr 10, de Mariahoeve tegen. Op deze plaats heeft eerder
een boerderij gestaan die eind 19e eeuw is
afgebroken. In 1911 is de huidige boerderij
gebouwd in de Jugendstil stijl. De schuur is
nog van de vorige boerderij en veel ouder.
De hoeve is nog heel origineel met een apart
bakhuis erbij en een drenk voor de paarden.
Als u dan verder rijdt en u hebt geen probleem met een onverharde weg kunt u rechtsaf de
Honderd Gemetendijk nemen. In het bestemmingsplan ook bekend als de bloemendijk. Als
u liever de verharde weg neemt rijdt u rechtdoor over de Schenkeldijk tot aan de Rijksweg
Gemetendijk. Hier steekt u de Rijksweg over en gaat u de Waterweg in.
Aan de linkerkant van de Waterweg komt u
boerderij de Blikke tegen. De polder waar
u nu inrijdt, wordt in de volksmond ook wel
“De Blikke” genoemd. Deze boerderij is onder
architectuur gebouwd in 1929. In die tijd volgens een heel moderne bouw, in de jaren
dertig bouwstijl met horizontale hoekige belijning, een mansardedak en ook al met een
spouwmuur. De familie van Nieuwenhuizen,

die het huis heeft laten bouwen, had in die tijd in de Heense polder een grote fruitkwekerij
die in heel West-Europa fruit verkocht onder de naam Sas-fruit. De andere boerderij van de
familie komt u straks tegen.
Na deze boerderij gaat u rechtsaf de Zuid Groeneweg in. Aan het einde van deze weg komt
u zowel links als rechts een bunker tegen uit de Tweede Wereldoorlog. Einde weg gaat u
links de Heense Molenweg in. Daar ziet u aan de rechterkant de boerderij die gebouwd is
in 1902 en tot voor kort beboerd werd door de familie Meesters. Het is een boerderij met
een fraaie Franse kap en een losse aanbouw aan de rechterkant die vroeger gebruikt werd
als varkensstal.
Als u verder de Heense Molenweg uitrijdt ziet
u aan de linkerkant op nr 33 ’t Sas, de andere
boerderij van voorheen de familie van Nieuwenhuizen. Het huis is gebouwd in 1644 met een
zadeldak. Rond 1880 is het verbouwd en voorzien van een Franse kap. Deze boerderij is de
oudste boerderij in de Heense polder en heeft
nog veel oude kenmerken. Mogelijk is bij de
bouw gebruik gemaakt van oud scheepshout.
Op het einde van de Heense Molenweg komt u op de Heensedijk. Als u dat wilt kunt u via
Benedesasweg het Benedensas bezoeken. Zeker de moeite waard. Het is echter al een
aparte middag waard om deze plek te bezoeken en de Dintelse Gorzen te bekijken.

dan richting de Heen en ziet dan aan de
rechterkant nog nr 16, een traditionele wat
kleinere boerderij van rond 1900. Tot een
aantal jaren geleden altijd gebruikt door de
familie van der Riet. U fietst verder naar de
Heen en slaat rechtsaf de Dorpsweg in.

De Heen is een dorp waar in 1614 voor het eerst mensen gaan wonen zijn. In de jaren
daarvoor zijn de Heense polders ingedijkt, maar in 1614 werd het dorp gesticht. Als je
van deze kant De Heen inrijdt, passeer je al snel de kerk, Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming.
Deze kerk werd in 1884 gebouwd en in 1885 ingezegend. De architect was P. van Genk,
een broer van de toenmalige pastoor van de Heen. Op dit moment wordt de kerk niet
meer gebruikt voor de eredienst.
U rijdt in de Dorpsweg ook nog langs de Helenahoeve, eveneens een voormalige boerderij van
de familie van Nieuwenhuizen. U rijdt de Dorpsweg uit en slaat bij de Zeelandweg -Oost rechtsaf.

Langs deze weg staan aan de linkerkant een
aantal boerderijen. Als u ze beter wilt zien,
rijden. Als eerste is het de Rebeccahoeve
op nr 43. De Rebeccahoeve is van de eerste
helft van de 19e eeuw, een klassieke bouw met
zadeldak en veel bijgebouwen uit latere tijd.
Daarna op nr 47 de Mariahoeve, een boerderij
gebouwd in 1904 in de chaletstijl met afgeplat
zadeldak. De schuur is van 1910. De twee
woningen die daarna komen waren twee
voormalige arbeiderswoningen die bij de
Mariahoeve hoorden, maar deze zijn enkele
jaren geleden geheel vernieuwd. De volgende boerderij is op nr 53 met een “goede dag”
in de top aan de voorkant en op de hoek met
de Princeweg nr 57.
Bij de Princeweg aangekomen kunt u molen
de Vos bekijken, een ronde stenen grondzeiler
die gebruikt wordt om graan te malen.

rechtsaf en ziet u Gelrestein, een boerderij waarvan het huis gebouwd is in 1764 en de
schuur in 1998. Het huis is in 1952 van een nieuwe voorgevel voorzien waardoor er niet
veel over is van het historisch karakter. Hetzelfde geldt voor de Vossenhoeve op 53B aan
de rechterkant van de weg. Het huis is van ongeveer 1850, maar heeft door aanpassingen
geen historisch karakter meer.

Weer even verderop aan de linkerkant
staat de Belhoeve, met een huis uit 1929.
Dit huis verving destijds een bestaand huis
wat afgebroken is. De oude schuur is in
2003 kapotgewaaid en vervangen door een
moderne schuur. De laatste boerderij aan
de Oude Heijdijk staat aan de rechterkant,
nr 53A, de Hooidijk. Het huis is uit 1926
en ook dit huis is een vervanging van een
eerdere woning. De oude schuur is ook hier
vernield en vervangen door een nieuwe.

aan de Pelsendijk. Wat niet algemeen bekend
is, is dat de Pelsendijk genoemd is naar de
familie Pels, een Belgische familie die één van
de geldschieters was voor het betalen van het
droogleggen van de polders van Nieuw-Vossemeer. Aan de linkerkant hebben we Pelsendijk
20. De woning is door de bomen en bossen aan
het zicht onttrokken, maar het is wel een Art
Nouveau ontwerp uit de jaren 20 van de vorige
eeuw en onder architectuur gebouwde woning.

De volgende woning aan de linkerkant op
12A is de Waterhoeve. Deze boerderij is een
rijksmonument en in volle glorie te zien. De
boerderij is gebouwd in 1803 en is rond 1980
geheel gerestaureerd. Bij de bouw van de
schuur is gebruik gemaakt van hout dat uit de
sloop van andere gebouwen afkomstig was.
Er zijn dus heel oude materialen gebruikt. De
uitvoering van de boerderij is een klassieke
uitvoering van een West-Brabantse boerderij.

Bij de Moorseweg aangekomen gaat u rechtsaf
richting Nieuw-Vossemeer en daar komen we
alleen de boerderij op nr 10 nog tegen. Ook hier
weer een klassieke boerderij gebouwd in ongeveer 1860 als vervanging van een bestaande
boerderij, die jarenlang eigendom is geweest
van familie de Wit. Helaas is hier door brand de
oorspronkelijk boerenschuur afgebrand.

Als laatste op de Pelsendijk willen we wijzen op de boerderij aan de rechterkant op nr 1.
Een boerderijcomplex uit 1880 waarvan ook de oude schuur in een storm in het begin
van deze eeuw vernield is en vervangen door een moderne schuur. Ook dit is een bouw
zoals vele West-Brabantse boerderijen gebouwd zijn, eenlaagse woning met zadeldak en
de oude schuur was een schuur met wolfseinden.

de startplaats.

