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Beleef Waterpoort
Fietsrondje Bergen op Zoom  35km

= Route

= Fietsknooppunt

= Afwijkende route

= Streekproducten

= Gastheer van Waterpoort

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

= Horeca
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Boslustweg 1, Bergen op Zoom

Startpunt Natuurpoort LievensbergP
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A
Hét startpunt voor een prachtige tocht over de Brabantse Wal. Ook zijn er 
allerlei leuke activiteiten in het groen, zoals een spectaculair klimbos, het 
educatief centrum Natuurpodium Brabantse Wal en een blotevoetenpad.

Natuurpoort Lievensberg  

Balsedreef 1, Bergen op Zoom | frankenfruit.nl

FrankenFruit: pluktuin en winkeltje met fruit en groenten

B
Groenten direct van het land, fruit net van de boom en een eerlijk stukje 
vlees. Deze stadsboerderij verbouwt gezonde producten en laat zien hoe ze 
groeien en bloeien, dus neem gerust een kijkje. Er is geen horeca, maar in 
de zomer bieden ze zaterdags soms een drankje (zie website voor tijden). 
Balsedreef 21, Bergen op Zoom | dekleinekievit.nl

Stadsboerderij De Kleine Kievit
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D
Twee militaire erevelden ter nagedachtenis aan de militairen die zijn 
gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Britse Begraafplaats en Canadese Begraafplaats

E
Een uitkijkpunt op een voormalige vuilstort. Je klimtocht wordt beloond met 
een weids uitzicht.

Col du Kragge

F
Een landschapspark met volop mogelijkheden om te recreëren, wandelen, 
fietsen, paardrijden of luieren aan het strandje.

Bergse Heide

H
Dit fort maakt deel uit van de Zuiderwaterlinie, de oudste, langste en meest 
benutte waterlinie van Nederland. De Mozesbrug (tot je ellebogen in het 
water maar toch met droge voeten oversteken) en de Pompejustoren, een 
27 meter hoge uitkijktoren, zijn de blikvangers van het fort. 

Fort de Roovere

G
Buitenlust 1, Bergen op Zoom | boerderijwinkeldenhof.nl

Boerderij den Hof: boerderijwinkel met diverse streekproducten
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Steenbergseweg 21, Halsteren | aspergekwekerijcvantiggelen.nl

Brabantse Wal Aspergekwekerij van Tiggelen
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Polderweg 2a, Lepelstraat | aardbeienzo.com

Brabantse Wal Hereijgers Aardbeien en Asperges: 
aardbeien, asperges, honing en andere streekproducten

K
Het Schelde-Rijnkanaal loopt van Antwerpen naar het Volkerak en is 
onderdeel van de Schelde-Rijnverbinding. Het is een drukbevaren route en 
je kunt genieten van het indrukwekkende schouwspel.

Schelde-Rijnkanaal

L
Een monument voor de zeven gesneuvelde bemanningsleden van een 
Lancaster bommenwerper die hier in de Tweede Wereldoorlog neerstortte.

Kijkuit, Lepelstraat
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O
Gastheer van Waterpoort VVV Brabantse Wal is gevestigd in het 
monumentale stadspaleis Het Markiezenhof. Hier vind je een enorme 
hoeveelheid informatie en tips over de mooie stad Bergen op Zoom, de 
Brabantse Wal, de Zuiderwaterlinie, Waterpoort en nog veel meer. 
Steenbergsestraat 6, Bergen op Zoom | vvvbrabantsewal.nl

VVV Brabantse Wal

N
Neem een kijkje in de witte ronde stenen bergkorenmolen. De molenaar 
vertelt je alles over de werking van de molen. In het molenwinkeltje kun je 
allerlei bakmixen en -benodigdheden kopen om thuis het lekkerste brood 
of cake te bakken. 

Sint Antoniusmolen

M
Op beide locaties bevinden zich Watersnoodmonumenten. De Ignatiusdijk 
is afgegraven om grond te hebben voor het herstel aan andere dijken na de 
Watersnoodramp in 1953. 

Ignatiusdijk en Slikkenburgseweg, Halsteren
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Smalle straatjes, oude pleintjes en monumenten vertellen het verhaal van 
een rijk en bewogen verleden. De binnenstad vormt een prachtig decor 
voor leuke winkels, cafés, gezellige terrassen en restaurants. Midden in het 
centrum ligt dé parel van stad en streek: stadspaleis het Markiezenhof.

Historische binnenstad Bergen op Zoom

Q
Een actieve watersportvereniging met ligplaatsen in de jachthaven voor 
leden en passanten. Er worden ook zeillessen gegeven. WV De Schelde is 
één van de elf jachthavens in Waterpoort waar watersporters stempels 
kunnen verzamelen op een Waterpoortkaart voor een gratis overnachting.
Vermuidenweg 6, Bergen op Zoom | wvdeschelde.nl

WV De Schelde
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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 Met bijzondere dank aan krachtigbuiten.nl 
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Vanaf de 16e eeuw beschermde de Waterschans enkele eeuwen lang de 
toegang naar de stad. Het gebied is de afgelopen jaren gereconstrueerd 
volgens de tekeningen die gevonden zijn van rond 1880. 

Waterschans

T
Gelegen aan het Markiezaatsmeer, een van de vogelrijkste broedgebieden 
van Nederland, aan de voet van de Brabantse Wal. Op loopafstand van het 
bezoekerscentrum vind je een uitkijktoren en een vogelobservatiehut.

Bezoekerscentrum De Kraaijenberg

U
Vossenweg 4, Hoogerheide | boerkebogers.nl

Brabantse Wal Boerderijwinkel Boerke Bogers: asperges

W
Mattemburgh ligt op de overgang van zand naar lager gelegen jonge klei. 
Je kunt hier genieten van een wandeling door de tuinen en orangerie in en 
rond de historische villa. 

Landgoed Mattemburgh  

V
Fianestraat 2b, Bergen op Zoom | hugobogersboerderijwinkel.nl/

Hugo Bogers Boerderijwinkel: groenten, fruit en vlees

X
Zandven 68b, Bergen op Zoom | dezuidgeest.nl

Kaasboerderij De Zuidgeest: kaas- en zuivelproducten

R
De Binnenschelde is een recreatieplas en grenst aan woongebied de Bergse 
Plaat. Je kunt allerlei activiteiten beoefenen: zwemmen, suppen, kanoën, 
windsurfen, wandelen en fietsen.

Recreatiemeer de Binnenschelde


