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Deze route laat u het gebied zien dat is gelegen 
rondom het Krammer en Volkerak. Een gebied dat 
is geliefd bij watersportliefhebbers en vogelspot-
ters en word druk bevaren door beroepsvaart. De 
route start in Ooltgensplaat waar u een bezoek 
kunt brengen aan Fort Prins Frederik, die met de 
vesting Willemstad, Fort de Hel, Fort Sabina, Fort 
Buitensluis en Fort Bovensluis het Hollands Diep 
verdedigden als de Stelling van Willemstad. Via 
natuurgebied de Hellegatsplaten en het Hellegats-
plein fietst u langs Fort de Hel, Heijningen, Dintel- 
oord en haar open poldergebied naar het histo-
rische sluizencomplex Benedensas. Vanaf dit punt 
kunt u een wandeling maken door de Dintelse 
Gorzen. Vervolgens gaat u het Schelde-Rijnkanaal 
over en fietst u over de Philipsdam met uitzicht op 
de Slikken van de Heen en rijdt u over het sluizen-
complex van de Krammersluizen naar Oude Tonge. 
De Krammersluizen maken onderdeel uit van de 
Deltawerken. Op de uitkijktoren van de Krammer-
sluizen heeft u zicht over het Krammer en het 
Volkerak. Vanaf Oude Tonge fiets u langs de dijk 
weer richting Ooltgensplaat. 

Vanaf 14 mei 2015 vaart er een pont, waarmee u 
deze fietsroute aanmerkelijk kan verkorten. Vanaf 
Dinteloord, Ooltgensplaat, Galathese Haven en 
Benedensas kan worden opgestapt met vaste af-
vaartijden per locatie. De pont vaart van mei t/m 
september. In de maanden juli en augustus weke-
lijks op woensdag tot en met zondag, in de andere 
maanden op zaterdag en zondag. 
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Deze fietsroutes voeren u langs de mooiste plekken van 
Waterpoort, een gebied dat het water omarmt. In vier
trajecten maakt u kennis met de verschillende wateren, 
het Krammer, Volkerak, Schelde-Rijnkanaal, Zoommeer, 
Markiezaatsmeer en de Mark-Dintel. Fiets de routes 
allemaal en beleef de nabijheid van het water en de 
bijzondere plekjes die dit gebied uniek maken. Tijdens 
deze grensoverschrijdende fietstochten door drie 
provincies kunt u uitwaaien langs het water, een 
historische stad bezoeken, of de vele binnenvaartschepen 
en recreatieboten bewonderen die voor u langs voorbij-
varen. Stop onderweg bij de gastheren van Waterpoort en 
laat u verrassen door wat het gebied te bieden heeft.

Deze route wordt u aangeboden door de samenwerkende 
partijen in Waterpoort. Meer informatie over de routes, de 
pontverbinding, vaartijden en -dagen en onze gastheren is 
te vinden op www.waterpoortwerkt.nl. Als basis is het fiets-
knooppunten gebruikt. In het voorjaar van 2016 is een 
aantal centrumroutes aangepast en genummerd. Wijzigingen 
zijn in de folder aangepast. Wijzigingen in het veld worden 
deze zomer uitgevoerd, zie ook www.routesinbrabant.nl 
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