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Fietstocht Eerste gemotoriseerde vlucht in Nederland

inleiding
U start vanaf het Informatiecentrum Van Gogh/ Stichting Eerste Gemotoriseerde Vlucht  

in Nederland (voorheen Stichting 100 jaar luchtvaart) in de kosterswoning aan 

de Markt nummer 4 te Etten-Leur (foto 01). Afstand ongeveer 34 km,  

met een mogelijke uitbreiding van 10 km tot ongeveer 44 km. 

De kosten van deze fietstocht  

bedragen € 2,50. 

De tocht voert van het centrum van Etten-

Leur naar het noorden van de gemeente.  

Vandaar bestaat de mogelijkheid de tocht uit 

te breiden tot de voormalige suikerfabriek van 

de heer Heerma van Voss. Vervolgens gaat 

de tocht langs de oostzijde van de gemeente 

naar het monument “de naald” gelegen op de 

grens met Rijsbergen. Daarna loopt de route 

door Sprundel en St. Willebrord om het vlieg-

veld Seppe en het Vliegend Museum aan te 

doen. Vanaf het vliegveld leidt de tocht naar 

de rotonde van de Vosdonk in de gemeente 

Etten-Leur waar de “landmark van de Wright 

Flyer” staat opgesteld. Een korte eindsprint 

en het begin van de tocht, de kosterswoning, 

is bereikt. Met uitzondering van de route in 

Etten-Leur, wordt voor deze tocht gebruik  

gemaakt van het bestaande fietsroutenet van 

het knooppuntennetwerk van West-Brabant.

Wij hopen dat u een aangename 

fietstocht heeft.

Met vriendelijke groet,

Stichting Eerste Gemotoriseerde Vlucht 

in Nederland

beschrijving
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Vanaf de Markt 4 (foto 02) langs de Moeierboom (foto 03) uit 1774. Markt (foto 04) uitrijden. 

Hierbij fietst u langs de Lambertuskerk (foto 05) en het St. Paulushofje (foto 06), over de 

spoorlijn en bij de rotonde rechtsaf de Concordialaan in. Bij de eerste rotonde, linksaf slaan de 

Statenlaan in. Eerstvolgende rotonde rechtsaf, de Plantijnlaan en na ongeveer 50 meter linksaf.

De getallen in de tekst verwijzen 
naar de knooppunten van de 
fietsroute. Zie ook pagina 11.

Route

04

03
 M

oeierboom

04 Unstijloor op de m
arkt

05
 P

oo
rt

 S
in

t P
aulushofje

06
 S

in

t L
ambertuskerk

02 In
formatiecentrum

, M
arkt 4



Fietstocht Eerste gemotoriseerde vlucht in Nederland

U bent nu in de Korte Brugstraat, waar u 

op nummer 96 de Korenmolen ziet waar 

Heerma van Voss directeur was, voordat hij 

met de suikerfabriek begon in 1869 en de  

reden dat hij op de Leur woonde. Na ongeveer 

200 meter bevindt zich aan de linkerkant op  

nummer 70 het woonhuis van de heer Heer-

ma van Voss uit 1853 (foto 07). 

Vervolg de route over de Korte Brugstraat 

naar het van Bergenplein. Rechts staat het 

“trouwkerkje” (bedehuis) van de Protestantse  

gemeente Leur, waar Heerma van Voss  

lidmaat was en gedurende meer dan 50 jaar 

kerkvoogd, (foto 08) met interieur uit 1614 en 

het Jacobus Zeemansorgel uit 1717.

Ga linksaf de Geerkade op. Na 50 meter, de 

Leurse haven uit 1507 met het standbeeld  

van Adriaan van Bergen uit 1904 (foto 09) 

dat mede op initiatief van Heerma van Voss  

werd opgericht.
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Vervolg de Geerkade langs de molen tot 

een houten brug (foto 10) over de haven.  

Sla rechtsaf over de brug. U kunt nu kiezen 

voor de lange versie van de fietstocht. U gaat 

dan linksaf en volgt het nummer 44 van de 

aangegeven fietsroute van de fiets knooppunt 

route. U kunt echter ook de oorspronkelijke  

versie rijden. In dat geval volgt u nummer 07 

van dezelfde route (zie vervolg, pagina 7, voor 

de algemene route).
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Lange versie (extra 10 km)

Na fietsbordje nr. 44 (met aan de linkerkant de jachthaven (foto 11), volgt u nr. 10 en nr. 01.  

Bij nummer 01 bevindt zich de molen van Zwartberg (foto 12).
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..vervolg

Over de Leursedijk volgt u routenummer 23 over het van 

Bergenplein en de Lichttorenhoofd (foto 16), over de 

spoorlijn. Bij de T kruising gaat u linksaf de Bredase weg 

op en steekt u de snelweg A58 over. 

Bij nummer 41 slaat u rechtsaf, de Boutweg in 

en volgt u het bord Hill’s. Op de locatie van de 

voormalige suikerfabriek van de heer Heerma 

van Voss uit 1869 is thans een modern bedrijf 

(foto 13) gevestigd dat diervoer vervaardigt.  

In het middelste gedeelte van de fabriek aan 

de Zeedijk bevindt zich nog een gemetseld deel 

dat toebehoorde aan de oude suikerfabriek 

(foto 14). Via nummers 01, 10 en 44 bereikt u 

weer de houten brug over de haven. U vervolgt 

de tocht zoals hieronder is aangegeven.
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Nog altijd volgt u nummer 23 over de Hoge 

Vaartkant met aan de rechterzijde de kaas-

boerderij “t Vaartje”. Daarna volgt u num-

mer 21, Zandspui tot de T-kruising. Hier gaat 

u linksaf en volgt u nummer 11. Na ongeveer 

1 km bevindt zich aan de rechterkant het mo-

nument “de Naald” uit 1935 (foto 18).

Na een bezoek aan het monument, steekt u 

over en gaat naar links. Na een korte afstand, 

steekt u weer over de ‘drukke’ weg en gaat u 

linksaf de Klappenberg in. Deze weg volgt u 

tot de T-kruising met de  Zundertse weg. Bij de 

T-kruising rechtsaf en gelijk daarna linksaf de  

Muizenstraat in tot de eerste straat naar 

rechts, het Oosteind. Hierna bereikt u de  

T-kruising met de Sprundelse baan. Hier 

gaat u over de weg naar links en volgt 

u nummer 76 door Sprundel langs de 

kerk (foto 19) aan de St. Janstraat tot de  

rotonde. Hier gaat u rechtsaf en volgt het 

nummer 74 door St. Willebrord. Nog steeds 

nummer 74 volgend ligt rechts het skidome.  

Via de Achterhoeksestraat bereikt u de  

T-kruising met de Rucphenseweg. Hier slaat 

u rechtsaf. Volg vervolgens nummer 73.
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U bereikt nu het vliegveld Seppe en het  

Vliegend Museum (foto ‘s 20 en 21). Vervol-

gens fietst u langs de zuidzijde van het vlieg-

veld en volgt nummer 75. Daarna nummer 78. 

Bij de T-kruising met De Heul slaat u rechts-

af. U volgt dus verder niet de aangegeven  

fietsroute.

Aan het einde van de Heul bij de kruising gaat 

u linksaf. Bij de rotonde bij het tankstation 

(foto 22) staat de landmark van de Wright Fly-

er (foto 23). Op de infopanelen (foto 24) leest 

u de geschiedenis van de eerste vlucht. Via de 

Parklaan en de rotonde met het “draaiend wiel 

van de industrie” geschonken in 2003 door de 

Industriële Kring (foto 25), bereikt u weer de 

kerk en de naastgelegen kosterswoning.
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Op deze dag reed u langs vele objecten die verband houden met het opstijgen van het eerste 

gemotoriseerde vliegtuig in Nederland op 27 juni 1909. Dit geschiedde op de Klappenbergse 

heide te Etten-Leur. Het vliegtuig was een Wright Flyer gebouwd door de gebroeders Orville en 

Wilbur Wright uit Amerika en het werd gevlogen door de franse graaf de Lambert. De opdracht 

tot deze vlucht was gegeven door de suikerfabrikant de heer S.J.C. Heerma van Voss, die destijds 

op de Leur woonde.

Was getekend,  27 juni 2009

Amanda Wright Lane,

Great grand niece of Orville and Wilbur Wright.

Co-trustee of the Wright Family Foundation
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Hoofdroute
Autovrij / Vrijliggend fietspad

Onverhard
Centrumverbinding
Fietsknooppunt
Fietsknooppunt België
Afstand in km
Bebouwing
Bos
Heide
Zand

Water
Overig gebied
Snelweg
Overige wegen
Spoorlijn
Rijksgrens
Informatie
Parkeren
Station
Veerpont
VVV

CULTUUR
Kasteel
Kerk
Klooster
Molen
Museum

VERMAAK
Dagrecreatie
Dierenpark
Speeltuin
Boerenbedrijf, streekproducent

NATUUR
Natuurgebied

VERBLIJF
Camping
Fietscafé
Horeca-gelegenheid
Hotel



De fietstocht werd mede mogelijk gemaakt door:

“In den Molen”
t: 0168 - 370 009

www.indenmolen.com

A. Wieffering

Rabobank 
West-Brabant Noord

www.rabobank.nl

www.seppe-airport.com www.seppe.nl

Rudy Muller Consultancy
www.rm-c.nl

www.nilsson.nl

t: 0168 - 375 571
www.hillspet.nl

Gemeente Etten-Leur
www.etten-leur.nl

t: 076 - 503 70 67
www.turfvaart.nl

Hof van Holland
t: 076 - 501 23 35

www.cafe-zaal-roeloffs.nl


