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Startpunt Kade 1, Steenbergen
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Jachthaven Steenbergen
Aan de haven staan diverse 19e-eeuwse opslagloodsen voor turf en bieten
en is het gezellig zitten. Hier staat ook het havenkantoor van Gastheer van
Waterpoort Jachthaven Steenbergen.

B Steenbergen

C

Vestingstad Steenbergen kreeg stadsrechten in 1272 en is onderdeel van
de Zuiderwaterlinie en de West-Brabantse Waterlinie. De vesting is hier
en daar nog goed zichtbaar, zoals de herstelde bastions, de herkenbaar
gemaakte liniegracht en de opgeknapte vestingmuur.

Verbeek Fruit en Tuinplanten
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Afgeslechtedijk 25, Steenbergen | verbeekfruit.nl

J.M. Duine
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D Roode Weel
75

De Roode Weel en Vierhoevense Watergang (links) zijn overblijfselen van
een krekensysteem in de Polder Cruijsland. Na de indijking in 1487 is de vorm
van de kreken nauwelijks veranderd. Bijzondere broedvogels in dit gebied
zijn de bruine kiekendief en waterral. In de knotwilgen broedt de steenuil.

De Commerce / D'n Eeterij
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Aan het centrale pleintje in Kruisland bevindt zich Gastheer van Waterpoort
De Commerce/D’n Eeterij. Geniet van de gemoedelijke dorpssfeer op het
terras of binnen, onder het genot van een drankje of een heerlijke lunch.
Markt 5, Kruisland | decommerce.nl

Buiten aan de Baak
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Aan de oever van de oude kreek De Baak vind je de gezellige minicamping
Buiten aan de Baak. In de zomer zijn er allerlei wateractiviteiten, zoals
kajakken en suppen. Kruislandsedijk 34, Steenbergen | buitenaandebaak.nl

G Blauwe Sluis en Langste Picknicktafel van Nederland
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Deze oude spuisluis deed dienst tot 1987. Toen verdwenen de getijden
op het Volkerak en het Zoommeer. Op het sluiseilandje zie je een
multifunctionele steiger van ruim 200 meter met aan weerszijden banken.
Dat maakt het de langste picknicktafel van Nederland!

Rozeboom Watersport

Om Waterpoort met een sloep, visboot of SUP vanaf het water te
verkennen, ben je bij Rozeboom Watersport aan het juiste adres.
Vertrekpunt van je onbezorgde vaartocht is de haven van Dintelmond.
Industrieweg 14, Heijningen | sloepverhuursteenbergen.nl

Bioboerderij De Jong: melktap biologische melk
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Mariadijk 4, Dinteloord | bioboerderijdejong.nl
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Hoeve Kakelbont
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Midden in een perenboomgaard, in de Dinteloordse polder, is Hoeve
Kakelbont gevestigd. Sinds 2007 een bedrijf waar zorg en landbouw
samenkomen en waar iedereen zich veilig voelt.
Boompjesdijk 11, Dinteloord | hoeve-kakelbont.nl

K Dintelse Gorzen
De Dintelse Gorzen is een prachtig buitendijks natuurgebied met slikken en
gorzen. Maak een korte wandeling naar de vogelkijkhut met uitzicht over
het Volkerak.

,
Restaurant, huiskamercafe en theetuin Beneden Sas
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Bij Beneden Sas kun je met uitzicht op de gelijknamige sluis genieten van
verse koffie met huisgemaakte taart, lunch of diner.
Beneden Sasweg 4, De Heen | benedensas.nl

M Benedensas
Dit sluizencomplex is in 1824 gebouwd om het achterliggende land te
beschermen tegen hoog water uit het Volkerak en om het hoogteverschil
tijdens eb en vloed voor de scheepvaart te overbruggen.
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Waterpoort Rondvaarten
Bij Benedensas is een opstapplek van veerpont De Waterpoort, die ook
langs Dinteloord, Fort Sabina, Ooltgensplaat en Galathese Haven vaart. Al
deze plaatsen liggen aan fietsrondjes ‘Beleef Waterpoort’ en fietsen mogen
mee, dus steek gerust even over. waterpoort-rondvaarten.nl
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Jachthaven De Schapenput
Huur een fluistersloep en verken Waterpoort vanaf de Steenbergsche Vliet.
Of huur een ecovlot en overnacht op een plek waar het ‘s-nachts nog echt
stil en donker is. Heensedijk 57, De Heen | schapenput.nl
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Camping en Pannenkoekenboerderij De Uitwijk
Wil je je verblijf in Waterpoort verlengen, dan is Camping de Uitwijk mooi
centraal gelegen. Bij de bijbehorende Pannenkoekenboerderij kun je kiezen
uit meer dan 120 pannenkoeken om de maag te vullen voor het vervolg van
de tocht. Dorpsweg 136, De Heen | campingdeuitwijk.nl
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Akkermans Leisure & Golf
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Een groene waterrijke locatie voor groeps- en gezinsuitjes. Er zijn leuke
buitenactiviteiten om te doen, zoals golfen. Of ga lekker lunchen of dineren
bij het grand café met groot terras.
Heense Molenweg 23, De Heen | akkermans.com

Het Wagenhuis

R

S A.M. de Jong Museum
50

Een eerbetoon aan de schrijver van Merijntje Gijzen. Het museum geeft
inzage in het leven van schrijver A.M. de Jong en zijn tijdgenoten.
Voorstraat 29, Nieuw-Vossemeer | amdejongmuseumnl.wordpress.com

J.M. Duine

In Eeterij-Bar-Café Het Wagenhuis kun je heerlijk bourgondisch eten of
gezellig iets drinken. Heb je zin in een activiteit tussendoor, doe dan een
potje biljartgolf. Hoogte 15-19, Nieuw-Vossemeer | wagenhuis.nl

T Molen van Assumburg
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Deze voormalige korenmolen is in 1780 als oliemolen in de Zaanstreek
gebouwd. In 1897 is de molen naar de huidige locatie verplaatst en
verbouwd tot stellingkorenmolen. Veerweg 1, Nieuw-Vossemeer
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U Fort de Roovere
Dit fort is onderdeel van de West-Brabantse Waterlinie.
De ‘achterzijde’ is open. De ‘voorzijde’ bestaat uit
twee bastions. Over de Mozesbrug loop je diep door
het water, maar blijven je voeten droog. De brug is een
wereldberoemd modern kunstwerk dat belangrijke
prijzen won. Vanaf de uitzichttoren Pompejus kijk je
prachtig uit over de West-Brabantse Waterlinie, het
oudste deel van de Zuiderwaterlinie.

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

