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Beleef Waterpoort
Fietsrondje Tholen-Oost  35 km

= Route

= Fietsknooppunt

= Afwijkende route
= Streekproducten

= Gastheer van Waterpoort

= Bezienswaardigheden
   (water/natuur/erfgoed)= Verbinding andere fietsroute
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Contre Escarpe, Tholen

Startpunt Jachthaven TholenP
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Oudvossemeersedijk 7, Oud-Vossemeer

Boerderijwinkel Geluk: groenten en fruit
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De voorouders van de oud-presidenten van Amerika, Theodore en 
Franklin Delano Roosevelt, zijn afkomstig uit Oud-Vossemeer. Huys van 
Roosevelt is het epicentrum van de ‘Roots van the Roosevelts’. 
Raadhuisstraat 13, Oud-Vossemeer | huysvanroosevelt.nl

Huys van Roosevelt

Patrijzenweg 52, Oud-Vossemeer | destelhoek.nl

Boerderijwinkel De Stelhoek: diverse streekproducten

Waar jaren de koeien en later de paarden hun stal hadden, verblijf je nu 
in een gastenverblijf met vrij uitzicht over de polder. Daarnaast geniet je 
in deze B&B van heerlijke streekproducten bij het ontbijt.
Hiksedijk 7, Oud-Vossemeer | benbdemarehoeve.nl 

B & B De Marehoeve

A
De Medusa F is een authentieke geklonken sleepboot uit 1930, 
oorspronkelijk gebouwd voor Zeeland. Stap aan boord van de Medusa 
F en ga samen met de bemanning op avontuur. De Medusa F vertrekt 
meestal vanuit de haven van Tholen, maar bij groepsboekingen 
eventueel ook vanuit andere havens. 
Contre Escarpe, Tholen | medusamaritiem.com

Medusa Maritiem

B
Vestingstad Tholen, ontstaan in de 13e eeuw, heeft een beschermd 
stadsgezicht en dat is niet voor niets. Naast de stadswallen in het 
kenmerkende sterpatroon vind je er tientallen rijksmonumenten en 
bijzondere gebouwen, zoals walkorenmolen De Hoop, de gotische kerk, 
het historische stadhuis en natuurlijk de grote haven. 

Tholen

Oud-VossemeerD
Oud-Vossemeer maakte deel uit van de heerlijkheid Oud- en Nieuw-
Vossemeer. Tegenwoordig zijn het twee verschillende dorpen, gescheiden 
door het Schelde-Rijnkanaal. Stap gerust af voor een wandeling langs de 
Nederlandse Hervormde kerk, het Ambachtsherenhuis, het Smidsklokje 
en korenmolen ‘De Jager’.
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Priestermeetpolder 6, Poortvliet

Manneke Fruit: appels en peren

Kruytenburgseweg 1, Poortvliet | deschuurvanpoortvliet.nl

De Schuur van Poortvliet: koffie, ijs en friet

Dijkrecreatie met zandstrandje van 75 meter wat bij vloed onder loopt. 
Tevens een populaire duiklocatie vanwege het heldere water.

Strandje Schelphoek

De omgeving van de Bergse Diepsluis in Oesterdam is de meest 
oostelijke duikplaats van de Oosterschelde. Vanwege de ligging heb je 
hier nauwelijks last van stroming. Je kunt bij de Bergse Diepsluis dus 
altijd duiken. Kenmerkend zijn de vele sepia’s die hier in het voorjaar 
naar toe trekken om te paren.

Bergse Diepsluis Oesterdam
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Ga sportvissen of op rondvaart met de Zwerver 3 of De Flipper over de 
Oosterschelde, naar Tholen, Goes en Zierikzee. Spot zeehonden, zwem 
tussen de zandbanken of wandel op de zandplaten.
Ligplaats Bergse Diepsluis, Tholen | deflipper.nl

Sportvis- en rondvaartbedrijf De Flipper

PoortvlietK
Poortvliet is een ringdorp, ontstaan in de 13e eeuw. Het dorp ligt 
in een van de oudste bedijkingen van het eiland Tholen. Aan de 
imposante gotische kerk is te zien dat Poortvliet in de Middeleeuwen 
een belangrijke plaats was. Ook ’t Ouwe Raad’uus en korenmolen De 
Korenaar zijn het bekijken waard. 

Geitenboerderij en ’t Kaeswinkeltje De Klaverrand 
Randweg 8, Poortvliet | klaverrand.nl

Polderlandschap
Overal in Tholen – en de rest van Waterpoort – zie je veel dijken in het 
vlakke landschap. Deze herinneren aan de inpoldering die hier vele 
eeuwen plaatsvond. Het gebied waar je nu fietst bestond eeuwen geleden 
uit tal van afzonderlijke eilandjes, gescheiden door geulen en open water.
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Gelegen aan de Oosterschelde is Oesterdam Resort de perfecte locatie 
voor de watersport en alles wat daarbij hoort. Daarnaast heeft het een 
luxe restaurant. Overnacht in bijzondere watervilla’s en geniet in het 
recreatiepark. Oesterdam 3, Tholen | waterrijkoesterdam.nl

Oesterdam Resort

Mosselhoekseweg 4a, Tholen | fruitbedrijfvandenberge.nl 

Fruitbedrijf Van den Berge: vers fruit en streekproducten

Mosselhoekseweg 3, Tholen

Houtomaat: hout, groenten en fruit

Mosselhoekseweg 2, Tholen

Boerderijautomaat Mts Van Binsbergen: appels, peren en eieren

P
Op de plek waar je nu staat lag ooit de stad Reimerswaal, na Middelburg 
en Zierikzee de derde stad van Zeeland. In de 16e en 17e eeuw werd de 
Zuid-Bevelandse stad echter verzwolgen door het water. Bij zeer laag 
water zijn de resten soms nog te zien. 

Verdronken stad Reimerswaal

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 


