Beleef Waterpoort
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= Gastheer van Waterpoort
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= Afwijkende route
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Startpunt Jachthaven Ooltgensplaat
Parkeren aan de Kaai/Havendijk, Ooltgensplaat

A Haven Ooltgensplaat
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Welkom aan de idyllische haven van Ooltgensplaat. Naast een mooi uitzicht
en een gezellige kade vind je hier het Oude Raadhuis uit 1619. Het is het
oudste pand in zijn soort op het eiland. Het gebouw is mooi gerenoveerd en
in gebruik genomen voor kleinschalige activiteiten. En zie je het authentieke
weeghuisje uit ca. 1935? In dit gebouw werden goederen en met goederen
beladen wagens gewogen. De bouwstijl is verwant aan de Delftse school.

B Hellegatsplaten
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Door de combinatie van zoet- en zoutwatervegetatie in natuurgebied
de Hellegatsplaten leven hier allerlei bijzondere vogels, zoals de bruine
kiekendief, blauwborst, lepelaar, visarend en sinds kort ook de zeearend.
Heckrunderen en fjordenpaarden begrazen het gebied. Bekijk het gebied
vanuit de uitkijktoren nabij Ooltgensplaat of de vogelkijkhutten aan de
Volkerakdam.
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Landwinkel 't Zand: groenten, fruit, milkshakes, softijs en meer
Lageweg 6, Den Bommel | landwinkeltzand.nl
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Saurenhof: zuivel en vlees
Lageweg 1, Den Bommel | saurenhof.nl
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Groentewinkel 't Tilse Schuurtje: diverse streekproducten
Tilsedijk 7, Den Bommel
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Eibaar: kakelverse eieren
Tilsedijk 6, Den Bommel | eibaar.nl

Imkerij 't Blauwe Huus: Flakkeese honing
Bommelsedijk 14, Den Bommel | imkerijhetblauwehuus.nl
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Bij Riet - even bijkomen: koffie, koek en lekkers uit de tuin
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Oudelandsedijk 8, Oude Tonge
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Boerderijwinkel Van Kempen / werk- en leerplek Boer & Zus
Duivenwaardseweg 7, Nieuwe-Tonge | boerzus.nl

J Faunapark Flakkee
Het grootste dierenpark van Goeree-Overflakkee is de moeite waard om
even af te stappen. Je vindt er tientallen dieren uit alle delen van de wereld.
Duivenwaardsedijk 22, Nieuwe-Tonge | faunaparkflakkee.nl

Rietveld fruit: seizoensfruit, appels en peren
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Duivenwaardsedijk 21, Nieuw-Tonge | rietveldfruit.com
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L Haven Herkingen
Herkingen is een dorp met ruim 1.200 inwoners en is mooi gelegen aan
het Grevelingenmeer, het grootste zoutwatermeer van Europa. Het is hier
heerlijk verpozen aan de haven of het ernaast gelegen strandje.

M Haven Battenoord

N Grevelingendam
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Mark Zekhuis
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Dit haventje is een geliefde plek voor vogelaars. Je spot er o.a. de krakeend,
slobeend, smient, kuifeend, pijlstaart, zilverplevier, wulp, kluut, tureluur,
watersnip en groenpootruiter. Maar de meest bijzondere verschijning is de
groep flamingo’s, die hier vrijwel ieder jaar op dezelfde plek overwintert.

De 6 km lange Grevelingendam (+/- 1960) verbindt Goeree-Overflakkee met
Schouwen-Duiveland en zorgt ervoor dat water uit het Grevelingenmeer
niet via Haringvliet of Oosterschelde terug naar zee kan stromen.

O Oude-Tonge
Oude-Tonge is een mooi dorp met een haven die uitkomt op het Krammer.
Het dorp heeft van alle plaatsen het zwaarst onder de Watersnoodramp
van 1953 geleden; er kwamen 305 mensen om het leven, bijna 10% van de
bevolking.
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Hotel Restaurant Lely
Lekker eten, slapen en ontspannen bij het gastvrije familiebedrijf HotelRestaurant Lely op een unieke locatie aan de haven van Oude-Tonge.
Kaai 14, Oude-Tonge | hotellely.nl
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Q Galathese haven en Natuurspeelplaats Buutenplaets
De Galathese Haven was vroeger naast een veerhaven ook een aardappelen bietenhaven. Een oud weeghuisje op het terrein herinnert hier aan.
Tegenwoordig is er een restaurant gevestigd en kunnen kinderen spelen in
de Natuurspeelplaats Bûûtenplaets.
Mariadijk 2, Ooltgensplaat | buutenplaets.nl

Waterpoort Rondvaarten
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De Galathese Haven is een opstapplek van veerpont De Waterpoort, die ook
langs Benedensas, Dinteloord, Fort Sabina en Ooltgensplaat vaart. Al deze
plaatsen liggen aan fietsrondjes ‘Beleef Waterpoort’ en fietsen mogen mee,
dus steek gerust even over. waterpoort-rondvaarten.nl

Fruitkwekerij Van de Water: appels en peren
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Altekleinsedijk 3, Ooltgensplaat | fruitkwekerijvdwater.nl

Vooruitboeren
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BI-JOVIRA Vooruitboeren: regeneratieve groenten met strokenteelt
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Altekleinsedijk 5, Ooltgensplaat | vooruitboeren.com

U Fort Prins Frederik
Op Fort Prins Frederik, dat onderdeel is van de Zuiderwaterlinie, is het
avontuurlijke verleden in alles zichtbaar. Stel je voor hoe Franse soldaten
vanaf de schutstoren over het Volkerak vijandige schepen beschoten.
Havendijk 16, Ooltgensplaat | zuiderwaterlinie.nl/fort-prins-frederik

V
98

Waterpoort Rondvaarten
Net als de Galathese Haven eerder in de route, is Ooltgensplaat opstappunt
van de veerpont van Waterpoort Rondvaarten.

Over Waterpoort

Waterpoort is een samenwerking van de zes gemeenten rondom het VolkerakZoommeer: Goeree-Overflakkee, Tholen, Bergen op Zoom, Steenbergen,
Halderberge en Moerdijk. Samen met bewoners, ondernemers, scholen en vele
andere partijen komen lokale en regionale initiatieven tot uitvoering. Zo wordt
het gebied nog mooier om in te wonen, werken en recreëren. In Waterpoort zijn
ruim 55 ondernemers opgeleid tot trotse Gastheer van het Landschap. Zij zijn
graag bereid om hun opgedane kennis van het gebied met hun gasten te delen en
Waterpoort te laten beleven.
Meer informatie:
waterpoortwerkt.nl | info@waterpoortwerkt.nl
ivn.nl
fietsenvoormijneten.nl/regio/waterpoort

Met bijzondere dank aan krachtigbuiten.nl

