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Over
de route
Deze route door de Oude Appelaarse polder
voert je langs de leukste locaties vol lokale
lekkernijen. Al genietend van het uitgestrekte
polderlandschap ontdek je ook mooie plekjes,
zoals de Tonnekreek en vestingstad Klundert.
De Oude Appelaarse polder
Als aanwaspolder bestond de ‘Oude Appelaar’ uit
een door natuurlijke aanwas ontstaan gors. De
polder werd al in 1597 bedijkt.

Onderweg tijdens de Oude Appelaarse polderroute ontdek je vijf deelnemende streekwinkels.
Je vindt ze aan de hand van de nummers en
adressen op de kaart.
Elke locatie is anders. Bij de een shop je verse
appels of broodjes, bij de ander pluk je zelf je buit
bij elkaar. Zo ontdek je op elke locatie weer wat
anders!
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Vind de streekwinkels!

Bezoek je graag een specifieke locatie? Check
dan de openingstijden bij de streekwinkel zelf of
bezoek de routepagina van vvvmoerdijk.nl en klik
hier op ‘Oude Appelaarse polderroute’. Let op:
Openingstijden kunnen per seizoen verschillen.

1

2

De Oude Appelaarse polder had een sterke link
met het dorp Fijnaart, dat eerder was weggevaagd door de Sint Elisabethsvloed. Zo liep de
oorspronkelijke haven van Fijnaart al door het
oude gors en later door deze polder.
Oude haven
Leuk weetje: Vlak bij de Torenpolderkaasboerderij,
één van de streekwinkels op deze route, is er nog
altijd een watergang met de naam ‘Oude Haven’.
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Van heerlijk geurende broodjes tot
echte boerenkaas. Deze route neemt je
mee langs streekwinkels in het midden
van Moerdijk en laat jou genieten van
al het lekkers uit deze regio.
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Deze route kwam tot stand in samenwerking met Waterpoort, KrachtigBuiten
en ZLTO Moerdijk tijdens Waterpoort themajaar 2020 ‘Streekproducten’.

Uitgave: VVV Moerdijk juli 2020
Vormgeving: VVV Moerdijk
Tekst: VVV Moerdijk, Heemkundige kring Willem van Strijen (bron)
Beeld: VVV Moerdijk, Dominique Roks Photography & deelnemende locaties
Niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande
van de redactie. Bij de samenstelling van deze brochure is uiterste
zorgvuldigheid betracht. De redactie kan geen verantwoordelijkheid nemen
voor eventuele onjuistheden.

Meer info? Check vvvmoerdijk.nl/routes
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Veel fiets- en winkelplezier!

30km

vvvmoerdijk.nl

Oude Appelaarse
polderroute

Routebeschrijving
Deze route start in het
centrum van Klundert. Je
kunt gratis parkeren op de
parkeerplaats aan de Oosterstraat. Vertrek vanuit hier
naar knooppunt 41.
Vervolgens fiets je langs
Noordschans en door de
Tonnekreek naar knooppunt 30. Onderweg door dit
mooie natuurgebied passeer je haven Noordschans
en flink wat kreekjes.
Vanuit knooppunt 30 fiets
je door richting knooppunt
42. Halverwege dit stuk
passeer je locatie 1, Bakkerij
Strootman.
Bij het kruispunt Oude Stoof
- Boerendijk sla je rechtsaf
richting knooppunt 11. Vlak
voordat je dat knooppunt
bereikt, fiets je langs locatie
2, Roks Streekwinkel.
Voordat je vanuit knooppunt 11 doorfietst naar
knooppunt 12, sla je eerst
rechtsaf de Oude Appelaarsedijk op. Al snel kom je aan
bij locatie 3, de Torenpolderkaas.
Vanuit deze boerderij fiets
je terug naar knooppunt 11

en ga je verder naar knooppunt 12. Tussen deze punten kom je de Keenesluis (A)
tegen waar je heerlijk kunt
picknicken.
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Vanaf knooppunt 12 fiets je
verder richting Standdaarbuiten waar je knooppunt
13 vindt. Hierna vervolg je
de route richting knooppunt
14.
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Al snel kom je aan de rechterkant locatie 4, Camping
Markdal tegen. Om deze
route te vervolgen sla je
direct na deze camping
linksaf de Eerste Kruisweg
in. Aan het einde van deze
weg ga je rechts.
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Je fiets nu op de Langeweg Zuid richting Noordhoek. Wanneer de snelweg
Knooppunt Noordhoek nadert, blijf je de parallelweg
volgen richting de Vlietweg.
Aan het einde van deze
weg vind je locatie 5, Veeke
Paddenstoelen en ga je
verder richting knooppunt
34 waar je ook uitzichtpunt
(B) vind. Keer terug naar
Klundert via knooppunt 41.
Eenmaal daar kun je genieten van de mooie vesting.
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Picknickplek Keenesluis
Uitzichtpunt Kariene’s Wonderbar
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Bakkerij Strootman
Zwingelspaansedijk 34, Fijnaart

Roks Streekwinkel
Blaaksedijk 14a, Fijnaart

Torenpolderkaas
Oude Appelaarsedijk 6, Fijnaart

Camping Markdal
Molendijk 2, Standdaarbuiten

Veeke Paddenstoelen
Vlietweg 4b, Standdaarbuiten

