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Willemstad

Standdaarbuiten

Klundert

Heijningen

= Route

= Fietsknooppunt

= Afwijkende route
= Streekproducten

= Gastheer van Waterpoort

= Bezienswaardigheden
   (water/natuur/erfgoed)= Verbinding andere fietsroute

Beleef Waterpoort
Fietsrondje Moerdijk  44 km
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Fort de Hel
Fort de Hel is het kleinste fort van Nederland, gebouwd door de Fransen 
in 1748 in de Ruigehilse polder voor de verdediging van Willemstad tegen 
een eventuele Engelse invasie. Je kunt hier naast cultuur en historie ook 
streekgerechten proeven. Helsedijk 85, Willemstad | fortdehelwillemstad.nl

Pure Passie Bed & Breakfast
Op een dijk met weids uitzicht vind je deze gemoedelijke B&B. Het is een 
heerlijke plek om de omgeving te verkennen en bij de kachel tot rust te 
komen. Kraaiendijk 25, Heijningen | purepassiebedandbreakfast.com

Fort Sabina
In 1811 liet Napoleon Fort Sabina bouwen. Het is onderdeel van de Stelling 
van Willemstad en is het grootste fort van de Zuiderwaterlinie. Proef 
de historie, sfeer en de kunst op het fort en de culinaire verwennerij bij 
Brasserie De Kletsmajoor. Fortweg 1, Heijningen | fortsabina.nl

Watersnoodwoning Heijningen - Moerdijk
Hier staan ‘watersnoodwoningen’, na de Watersnoodramp door Zweden 
geschonken huizen. Beleef hoe in de jaren ‘50-’60  een arbeidersgezin 
woonde. Veluwestraat 2, Heijningen | watersnoodwoning-moerdijk.nl

Kersenboerderij Zuylenhoeve
Met passie en liefde teelt familie De Schutter heerlijke zoete kersen in 
de boomgaard van de Zuylenhoeve. In de boerderijwinkel verkopen zij 
kersenproducten. Kreekweg 1, Heijningen | zuylenhoeve.nl
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Volkeraksluizen (uitkijktoren)
De Volkeraksluizen zijn Europa’s grootste en drukst bevaren binnenvaart-
sluizencomplex. Het beschermt het zuiden van Zeeland tegen hoogwater 
en jaarlijks passeren er bijna 150.000 vrachtschepen. 

A

Waterpoort Rondvaarten
Bij Fort Sabina is een opstapplek van veerpont De Waterpoort, die ook 
langs Benedensas, Dinteloord, 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

C

Sint Antoniegorzen
Dit gebied is een overblijfsel van een getijdengors. Voor de bedijking liep 
het onder bij vloed. Er leven veel weidevogels, zoals de grutto, tureluur, 
kievit en patrijs. Ook de slobeend en zomertaling kun je er spotten. 
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Keenesluis
De Keenesluis is in 1769 gebouwd als keersluis om bij vloed het hoge water 
tegen te houden en bij eb het water uit de polder te spuien. Van 1892 tot 
1958 deed de sluis dienst als schepradstoomgemaal, met het scheprad ín 
de sluis. Barlaaksedijk 4, Standdaarbuiten | keenesluis.nl

Vesting Klundert
Klundert was tijdens de 80-jarige oorlog onderdeel van de Stelling 
van Willemstad. Ontdek de restanten van de oude vestingwerken, het 
renaissance stadhuis en het verdedigingswerk De Stenen Poppen.

Boerderijcamping Mariëndreef, een gemoedelijke camping bij een 
akkerbouwbedrijf, is vanwege de ligging middenin Waterpoort een mooie 
plek om langer in het gebied te verblijven. 
Slobbegorsedijk 7, Heijningen | campingmariendreef.nl
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Roza's Stalletje: vrij fietsersrustpunt
Oude Appelaarsedijk 2, Fijnaart

Torenpolderkaas: ambachtelijke boerenkaas
Oude Appelaarsedijk 6, Fijnaart | torenpolderkaas.nl

Roks Streekwinkel
Fruitteeltbedrijf Roks teelt kersen, pruimen, appels en peren. Het fruit 
wordt gedeeltelijk verwerkt tot streekproducten. Loop gerust binnen in de 
streekwinkel met terras. Blaaksedijk 14A, Fijnaart | roksstreekwinkel.nl
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Huisbrasserie 't Sas
Genieten van het buiten zijn met uitzicht op het water. Of iets lekkers ‘to go’ 
bij de mobiele Kneuterkeuken langs de weg. Bij Huisbrasserie ‘t Sas kan het 
allemaal! Huizersdijk 31, Zevenbergen
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Bosma Rental Ships
Voor grote en kleine feesten, zowel op de ligplaats in de haven van 
Dintelmond als varend over het Volkerak, verhuurt Bosma Rental Ships 
luxe partyschepen. Sasdijk 2d, Dinteloord | rederijprinsenland.nl
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Camping Markdal
Deze gezellige camping is mooi gelegen aan de rivier De Mark. In 2021 
hebben de eigenaren het terrein voor hun gasten uitgebreid met een 
waterplas en natuurlijke oevers, zodat recreatie en natuur nog meer 
samengaan. Molendijk 2, Standdaarbuiten | campingmarkdal.nl
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Over Waterpoort
Waterpoort is een samenwerking van de zes gemeenten rondom het Volkerak-
Zoommeer: 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
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Mauritshuis
Het Rijksmonumentale Mauritshuis is ingericht als bezoekerscentrum voor 
de Stelling van Willemstad, met o.a. bijzondere historische kaarten en een 
speciale ‘Canonkamer’. Hofstraat 1A, Willemstad | moerdijk.nl/mauritshuis

Vesting Willemstad

De Prullenkast
Een brocante en curiosawinkel met een poppen- en berenmuseumpje in 
een boerderij uit 1650. Je bent welkom in de theetuin en tearoom. Of ga op 
kanotocht over de Tonnekreek. Zuidlangeweg 3, Oudemolen | deprullenkast.nl
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Vestingstad Willemstad, strategisch gelegen aan het Hollands Diep. 
Willemstad is de naam die Ruigenhil kreeg nadat Willem van Oranje in 1584 
werd vermoord. Je proeft het verleden in de historische straten en haven.

Fort Bovensluis en Buitengorzen
Fort Bovensluis was onderdeel van de Stelling van het Hollands Diep en 
Volkerak en moest dekking geven aan Fort Sabina. De Buitengorzen is een 
buitendijks natuurgebied langs het Hollands Diep. In de grienden en natte 
ruigten komen een rijke plantengroei en vele vogels voor.
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Met bijzondere dank aan krachtigbuiten.nl 

W Fort Buitensluis
Fort Buitensluis (1793) is onderdeel van de Stelling van het Hollands Diep 
en het Volkerak. Het is nog in perfecte staat en er is van alles te beleven! 
Breng met veerdienst Anna in Willemstad een bezoek aan dit historische 
fort! Fortlaan 10, Numansdorp | fortbuitensluis.nl / veerdienstanna.nl 

Nationaal Vlasserij-Suikermuseum
In dit museum wordt het gebiedsverhaal van vlas en suiker door bevlogen 
vrijwilligers verteld. Er is een grote expositie over het ambachtelijke werk in 
de suiker- en vlasindustrie.  Stoofdijk 1a, Klundert | vlasserij-suikermuseum.nl
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