
Fietsrondje 

M
oerdijk

Fietsrondje 

Steenbergen

81
80

31

7

6

70

1

71

54

73

75
64

78

13

33
25 28

68

67
66

83

J

H

I

P

B

E

F

G

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

D C

T

A

Oudenbosch

Hoeven

Bosschenhoofd

Stampersgat

Oud Gastel

Beleef Waterpoort
Fietsrondje Halderberge  35 km

= Route

= Fietsknooppunt

= Afwijkende route

= Verbinding andere fietsroute

= Streekproducten

= Gastheer van Waterpoort

= Bezienswaardigheden
   (water/natuur/erfgoed)
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Hier kun je terecht voor alle toeristische informatie en tips in de gemeente 
Halderberge. Loop binnen in het mooie stationsgebouw van Oudenbosch 
en laat je informeren over de mooiste plekjes in Halderberge en 
Waterpoort. Stationsstraat 7, Oudenbosch | visithalderberge.com

Visit Halderberge

31

Startpunt Stationsstraat 7, OudenboschP

B
Deze basiliek, een geschaalde kopie van de Sint-Pieter in Rome, is terecht 
een publiekstrekker in de regio. Samen met het Jongensinternaat St. Louis, 
Sterrenwacht Tivoli en de mooie pleinen is het centrum van Oudenbosch 
bijna on-Nederlands. Markt 57, Oudenbosch | basiliekoudenbosch.com

Basiliek H.H. Agatha en Barbara van Oudenbosch

E
Hier gaat de rivier de Mark over in de Dintel. Aan de overkant van het water 
zie je het Suikerentrepot van Standdaarbuiten, in 1924 gebouwd als opslag 
voor de suiker die in de fabriek vlakbij geproduceerd werd. Transport over 
water was lange tijd de belangrijkste manier van het vervoer van bieten.
hetsuikerentepot.nl

Mark, Dintel en Suikerentrepot

C
In dit arboretum bevindt zich een levende verzameling van meer dan 2.500 
bomen en planten. In een oase van rust komen de werelden van het rijke 
Roomse leven en van de boomkwekers op de rand van klei en zand samen. 
Achter ‘t Postkantoor 1, Oudenbosch | arboretumoudenbosch.nl

Botanische Tuin Arboretum Oudenbosch

D
Een uniek natuurgebied met schraalgrasland, blauwgrasland en een 
oud elzenbroekbos. Sinds 1995 wordt schoon grondwater weer tot het 
gebied toegelaten, waardoor het aantal bijzondere soorten enorm is 
toegenomen. Met een prachtig laarzenpad van 1.200m lang kun je het 
gebied ontdekken.

Gastels Laag
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M
Margrietstraat 27, Bosschenhoofd | deplukkerij.nl 

De Plukkerij: plukboeketten en zelfgemaakte jam

J

Kromstraatje 5, Oud Gastel
Aspergeboerderij Sep: asperges, zelfgebrouwen bier en meer

Wil je iets langer in Waterpoort verblijven, dan is B&B De Luijenbergh een 
aanrader. Vanuit de gastenkamers, de huiskamer en het terras kun je 
genieten van de bloemrijke tuin en uitgestrekte velden met houtwallen.    
Langenbergsestraat 17, Oud Gastel | deluijenbergh.nl

De Luijenbergh Bed & Breakfast

Camping Park De Nieuwe Riet is een camping uitsluitend voor volwassenen 
en daardoor een ideale plek voor natuurliefhebbers en rustzoekers. 
Noordhoeksestraat 3, Oud Gastel | denieuweriet.nl

Camping Park De Nieuwe Riet
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Exclusief vlees van Nederlandse 
bodem, dat is waar Masseurs voor 
staat. Neem gerust een kijkje in de 
stal of in de gezellige winkel met 
tal van vlees- en streekproducten, 
waaronder lekkernijen van Jet’s 
Andere Koek! Barlaqueseweg 4, Oud 
Gastel | vleesboerderijmasseurs.nl

Vleesboerderij Masseurs

De grote kersen met een volle 
zoete smaak zijn bekend in heel 
West-Brabant. Kom binnen in de 
gezellige winkel, waar ook ander 
fruit, groenten, melk, eieren en de 
100% natuurlijke ‘Zuivere Zeepjes’ 
van Gastvrouw van Waterpoort 
Anita Bosker verkrijgbaar zijn.
Veerkensweg 36, Oud Gastel 
byvoorbraak.nl | zuivere-zeep.nl

Voorbraeck’s Kersengaard
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Jet maakt heerlijke taarten, 
desserts, tapas, lunches als 
catering voor bedrijven en 
particulieren. Jet’s Andere Koek 
heeft geen winkel, dus je kunt 
het hier helaas niet proeven 
tijdens je fietstocht. 
Dennis Leestraat 19, Stampersgat 
jetsanderekoek.nl

Jet's Andere KoekH

Boerderijwinkel Claassen is 
bekend in de regio om het 
uitgebreide assortiment aan 
streekproducten dat op de 
boerderij wordt verkocht. 
Stel je verse lunch samen en 
geniet ervan aan een van de 
picknickbankjes. 
Gastelsedijk west 37, Stampersgat

Boerderijwinkel ClaassenI
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Dit klooster doet al lange tijd dienst als priester- en diakenopleiding. 
Tegenwoordig wordt het ook gebruikt als conferentiecentrum en hotel. 
Wandel door de statige gangen, de binnenplaats en de tuin of nuttig iets 
lekkers in de brasserie. Hofstraat 8, Hoeven | bovendonk.nl

Klooster BovendonkS
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Oude Bredasepostbaan 17, Hoeven | walnoothoeven.nl
De Walnoothoeve(n): pluimvee, fruit en likeuren

Oude Bredasepostbaan 13a, Hoeven
Aardbeienkwekerij Peeters agro

De Heul 63, Hoeven | heulhoeve.nl
De Heulhoeve: biologische vers- en droogwarenR
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Dit natuurgebied ontleent zijn naam aan “Spagnevaert”, een oude turfvaart 
die uitkwam in de haven van Oudenbosch. Er zou hier een Spaans oorlogs-
schip gestrand zijn, waarvan de resten nog steeds in de grond liggen. 

Pagnevaartbos

N
Op het terrein van Breda International Airport is Vliegend Museum 
Seppe gevestigd. Hier kunnen liefhebbers van historische vliegtuigen 
hun hart ophalen. Pastoor van Breugelstraat 93E, Bosschenhoofd 
vliegendmuseumseppe.nl

Vliegend Museum Seppe
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Rommens Koeien heet niet voor niets Mens&Koe. Op de melkveehouderij 
is van alles te beleven voor jong en oud, van rondleidingen en educatie tot 
kinderfeestjes en spelletjes. Torendreef 4, Hoeven | rommenskoeien.nl

Mens&Koe - Rommens KoeienT

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

w
w

w
.p

et
ra

-h
ui

js
m

an
s.

nl

Met bijzondere dank aan krachtigbuiten.nl 


