
De bruggen over de Zoom ter hoogte van Van Overstratenlaan, zuidelijk van De Zoom, en Tuinstraat nu 

Tuinderspad en Zandstraat, noordelijk van de brug                   

 
Uit gemeentelijke uitgave              

                        

                                                                                                                                                                                                                      

Eerdere overgang ??? 

De wens van een brug over de Zoom tussen de Zandstraat en de Van 
Overstratenlaan dateert van in ieder geval 1930. De brug is eerst in eind 1932 
gerealiseerd. Mogelijk gebruikten de bewoners van de Zandstraat een smalle 
stuw in de Zoom als oversteek naar de stad. 

     

             
               

 

Foto links die later nog een 
keer wordt afgebeeld : 
wit over Zoom de 
betonnen brug van 1932. 
Bij rode pijl mogelijk een 
eerdere oversteek over 
smal pad en smalle stuw  
 
Rechts de stuw zichtbaar 
vanaf huidige brug vijf 
meter naar westen               
Foto Hans Jordans 
 

                          



De eerste brug in 1932 

                                                              

Links kaart Toporeis: TS = Tuinstraat, ZS = Zandstraat en OL = Van Overstratenlaan 

en rechts gedeelte van luchtfoto  https://nimh-beeldbank.defensie.nl/Objectnummer 2011_dup3451                                        

Titel Verticale luchtfoto van Bergen op Zoom. Datering van 1930 v Datering tot 1940                                                     

Vervaardiger : Fototechnische Dienst Luchtvaartafdeeling                                                                                                                       

Zie verder over deze brug : website BHIC :  Brug over de Zoom had beter lot verdiend 

De tweede brug ofwel het noodbruggetje  

Dat het noodbruggetje kort na de tweede 
wereldoorlog is aangelegd zou kunnen afgeleid uit 
nevenstaand artikel in De Avondster van zaterdag            
7 juli 1945  

                                                                                         

      

Links kaart Toporeis : groene pijl is het bruggetje ; TP = Tuinderspad, toen Tuinstraat, ZS = Zandstraat en OL = Van 

Overstratenlaan. Bij Van Overstratenlaan rechts naar beneden en aan overkant naar boven met keuzemogelijkheid              

naar Tuinstraat nu Tuinderspad of naar Zandstraat.                                                                                                                                            

Rechts foto bij artikel met titel  “Een eeuwenoud kanaal” op website BN De Stem  Redactie 27-07-10, 09:59 Laatste 

update: 01:16  Bron: destem  

Het toen betegelde pad naar en van de tweede brug, het noodbruggetje, zijn nog in het talud van de Zoom terug te zien.  

Noordzijde van de Zoom. Zie navolgende foto’s van Willem Kruf.  

 

 

https://nimh-beeldbank.defensie.nl/Objectnummer%202011_dup3451


Pad vanaf de Zandstraat: links naast bomen     

 

 Pad naar boven richting Tuinderspad     

 
Pad naar beneden vanaf nu Tuinderspad in de winter en zomer 

     
Onderaan links naar boven liep het pad naar de Zandstraat en over de brug rechts naar boven liep naar de Van 
Overstratenlaan.  Twee foto’s van Peter Tange uit Halsteren  

              

Zuidzijde van de Zoom 
naar boven                                                   

  
 

en vanaf fietspad

 
 

De derde brug :  een voet- en fietsbrug kort na 1977 

op Toporeis  

 

 



In 2020 

   

 

Tot slot :  

de bruggen aangegeven op google maps 1. eerste, 2. tweede en 3. derde, huidige brug, genaamd Zoombrug.   En 4 

mogelijke oversteek over stuw. 

Oranje pijl OL = Van Overstratenlaan en FP is fietspad, genaamd Turfpad, onder de bomen langs De Zoom  

 

Bergen op Zoom, maandag 18 mei 2020, aangepast donderdag 2 juli 2020 met twee foto’s van Peter Tange                                 

Willem Kruf 


