ZILVERFIETSTOCHT
Samengesteld door Tineke Fopma,
Wereldkampioen wielrennen dames 1975

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat
Bergen op Zoom het hart is van een groot
zilvergebied.
Deze fietstocht gaat door een deel van de
zilverregio en is speciaal voor Bergen op
Zilver samengesteld door Tineke Fopma,
wereldkampioen wielrennen dames 1975.
Je start bij het Markiezenhof en gaat via
Wouw, richting Welberg, Steenbergen,
Klutsdorp, Lepelstraat, Halsteren terug
naar Bergen op Zoom. De route eindigt
weer bij het Markiezenhof. Tips en extra info
staan genummerd op pagina 2.
Deze fietstocht maakt deel uit van de
activiteiten bij ‘Voorbij ijdelheid. Zes
eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom’,
een grote tentoonstelling in 5 monumenten
met 16 verhaallijnen.
Voor meer info: markiezenhof.nl/zilver

markiezenhof.nl/zilver

ZILVERFIETSTOCHT
ROUTE
Start: Grote Binnenplaats Markiezenhof, Steenbergsestraat 8
RA = Steenbergsestraat en kruispunt Noordsingel oversteken naar Burg. Stulemeijerlaan.
Gelijk na school ’t Rijks RA = Zuidzijde Zoom, volg gele fietspad tot het eind
LA = Ravelstraat tot aan Marconilaan-Noord.
LA = Marconilaan-Noord volg deze.
Bij verkeerslicht rechtdoor, drukke weg oversteken en scherpe bocht naar rechts = Moerstraatsebaan
Onder viaduct door en voor het bos RA = Bemmelenberg.
Volg borden Brasserie de Berk en Restaurant Le Bouleau en rijdt verder langs het
restaurant en de brasserie tot aan de T-splitsing.
Bij T-splitsing RA, spoor over gelijk LA geel fietspad op, bruggetje over = Gareelburg
Bij splitsing rechts aanhouden (knooppunt 15), over viaduct (A58)
LA Mastendreef (knooppunt 16) vervolg op Zoomvlietweg.
Bij kruispunt met Westelaarsestraat LA richting Wouw, viaduct over (A58)
Bij T-splitsing RA = Bergsebaan, spoor over en weg volgen tot in Wouw. zie 1
Volg Bergsebaan en Bergsestraat tot Sint Lambertuskerk. zie 2
Langs café In den Veehandel, de Markt over en op kruispunt LA
Volg Nieuwstraat en Waterstraat, langs het kasteel van Wouw (wandelknooppunt 85 +86)
richting Moerstraten.
In bocht RA = Herelsestraat, volg deze tot aan Steenbergsestraat
LA = Steenbergsestraat, weg rechts aanhouden (8505 lantaarnpaal)
RA = Steenbergsestraat, volg deze tot aan lantaarnpaal 8506
RA = Boomdijk, volg deze tot aan splitsing
LA = Boomdijk (langs ’t Theetuintje Pallemoes) zie 3
Na ‘t Theetuintje RA = Nieuw Kromwielswegje. Bij splitsing LA = Groenedijk
Volg Groenedijk en vervolgens Welbergsedijk tot in Welberg
Na Cornelliusstraat over het water RA = Kapelaan Kockstraat, onder viaduct door,
rechtdoor (knooppunt 81) naar centrum Steenbergen zie 4
Rechtdoor via Wipstraat, Wouwsestraat en Blauwstraat.
Aan het eind LA (knooppunt 77) = Kaaistraat. In de Kaaistraat (nr. 14) is het Koffie en theemuseum zie 5.
Rechtdoor is de Sint-Gummariskerk (Westdam 83) zie 6
en rechtsaf is de Nederlands Hervormde Kerk zie 7 (Kerkplein 7).
Volg Kaaistraat tot aan T-splitsing (bij hotel Brasserie De Kaai) knooppunt 77
RA = Kade volgen met haven aan rechterkant.
Gelijk LA = Doornedijkje (knooppunt 55), volg Doornedijkje tot eind
RA = Aanwas, bocht naar links = Drie Lindekensweg, volg deze tot aan T-splitsing
RA = Westlandse Langeweg
LA = Zoekweg, volg Zoekweg/Stierenweg
Bij verkeerslicht (knooppunt 73) RA = Halsterseweg
Volg fietspad over viaduct van (A4) tot aan Steenbergseweg
LA = Steenbergseweg
Eerste weg RA = Lepelstraatseweg richting Lepelstraat
LA = Kruisweg (knooppunt 74) weg volgen buiten bebouwde kom, in bocht RA = Kinderstraatje
Bij T-splitsing LA = Vagevuur
Eerste weg RA = Hemelweg
Bij kruispunt LA onder viaduct = Erasmusweg
Tweede weg RA = Waterstraat
Weg volgen via Kromstraat, langs Martinuskerk en achterkant stadhuis,
RA naar beneden = Nieuwstraat
Volg Nieuwstraat en Jannelandseweg tot aan rotonde
Rotonde rechtdoor = Nieuw Beijmoerseweg
Eerste weg LA = Kannewielseweg volg deze tot aan Halsterseweg
RA = Halsterseweg
Bij verkeerslichten Randweg oversteken
Vervolg Halsterseweg, steek over naar Burg. Stulemeijerlaan
Voorbij het water ‘De Zoom’, gele fietspad RA
Aan het einde even LA, dan RA de Rijtuigweg op. Voorbij het water LA = Zuidzijde Haven.
Bij Gevangenpoort zie 8 de Westersingel oversteken : Let op! druk verkeer.
Onder Gevangenpoort doorfietsen = Lievevrouwestraat
Aan het eind LA = Steenbergsestraat naar eindpunt Markiezenhof zie 9.
Tijd voor koffie/thee met zilveren Bergse Bastaert zie 10.

EXTRA INFO EN TIPS VOOR ONDERWEG
1 Zilversmid in Wouw
Hier woonde het gezin van zilversmid Josephus Johannes Moonen rond 1850. Hij was goud- en zilversmid.
2 Sint Lambertuskerk en Kasteel van Wouw
De Sint Lambertuskerk uit Wouw is een 16e-eeuwse gotische kruisbasiliek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
is de kerk vrijwel volledig verwoest, in 1951 was de restauratie voltooid.
Kasteel
Rond 1400 werd het kasteel gebouwd, hier woonden de Heren van Bergen. Zij gaven de opdracht om
het Markiezenhof te bouwen.
3 Theetuintje Pallemoes
In deze gezellige theetuin kun je uitrusten tijdens je fietstocht. De theetuin is in het weekend open
vanaf 11.00 uur, dit zie je aan de vlag die dan uithangt. Ze serveren koffie, thee, fris en eigengemaakte taart.
4 Edelsmid Noud van Kaam uit Steenbergen
Noud van Kaam won in 2015 de landelijke vakjuryprijs met zijn haarpin Regium, waarmee hij afstudeerde
in Schoonhoven. De haarpin werd een half jaar tentoongesteld in het Zilvermuseum in Schoonhoven naast
de waterkroon en tiara van koningin Máxima! Regium kun je nu bewonderen in de Hofzaal van het
Markiezenhof, naast de 18e-eeuwse lepels van Pechtold. Noud werkt parttime als edelsmid bij Art Object
in Bergen op Zoom en daarnaast aan zijn eigen collectie. Zijn liefde voor gotische ramen, luchtbogen, zuilen
en sokkels zie je terug in de haarpin.
In Steenbergen hebben maar liefst 10 zilversmeden gewoond. Een van de zilversmeden is Cornelis Dijkers,
van hem is een 10-delig servies uit 1816 te zien in de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom.
5 Koffie- en theemuseum De Klokgevel
In het Koffie- en theemuseum kun je een privé collectie bewonderen van ruim 3000 pakken thee, 4000
pakken koffie, tientallen koffiemolens, serviezen, bonenbranders en kamerpotten. De eigenaren, geboren
verzamelaars, bieden hier een terugblik op recent vervlogen jaren. Kaaistraat 14, open van 11.00 -17.00 uur
op vrijdag en zaterdag en eventueel op afspraak 06-130 81 151 (entree €2,50).
6 Sint-Gummaruskerk
De huidige Sint-Gummaruskerk is gebouwd in 1901, deze kerk heeft een voorgeschiedenis die teruggaat
tot de late 13e eeuw, toen de eerste kerk in Steenbergen werd gesticht. De kerk kun je bezichtigen op
vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.
7 Nederlands hervormde kerk
De Nederlands hervormde kerk, vaak beter bekend als de witte kerk, is gebouwd in 1834. De kerk is open
op vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.
Avondmaalsbeker
Sinds 2006 heeft het Markiezenhof een avondmaalsbeker uit de ‘Frits Philips Collection’. Deze beker dateert
uit 1667 en is gemaakt door een onbekende Haagse zilversmid. Op de onderkant staat ‘Kerke van Steenbergen’,
met een kruis tussen de eerste en laatste letter. De beker wordt elk jaar in bruikleen gegeven aan de
Protestantse Kerk in Steenbergen voor de liturgische dienst op Witte Donderdag.
8 Gevangenpoort
In een van de oudste stadspoorten van Nederland vind je schenkingen en beloningen, een van de 16
verhaallijnen van ‘Voorbij ijdelheid. Zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom’. Deze tentoonstelling is
verdeeld over 5 monumenten, de andere monumenten zijn het Markiezenhof, Sint-Gertrudiskerk,
Ontmoetingskerk en Voormalige synagoge.
9 Markiezenhof
Dit is het oudste stadspaleis van Nederland, hier vind je o.a. dé 16e-eeuwse ringkraag uit het Rijksmuseum,
die door een Bergse zilversmid gemaakt is. Bewonder ook de kan en schaal van de markiezin, het schild van
de markies, Woestijnzilver, het rammetje, zilver en design, het werk van Bergse zilverfamilies en nog veel meer...
Met een kraspartout kun je ook de andere 4 monumenten bezoeken.
10 La Pucelle
In het Markiezenhofcomplex bevindt zich brasserie La Pucelle, die speciaal voor ‘Bergen op Zilver’ verrassende
zilvermenu’s heeft samengesteld.

Zilverfietsroute: vertrek- en eindpunt:
Het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8,
Bergen op Zoom. De route = 41 km
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