
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waterpoort, waard om te ontdekken 
 
Rondom het Volkerak – Zoommeer ligt een gebied dat het waard is om te ontdekken. Een gebied met een 
gemeenschappelijke geschiedenis op de grens van land en water. Eens aan zee gelegen, nu rondom 
levendig bevaren wateren. Een gebied met aanlegplaatsen in dorpen en steden die erom vragen ontdekt 
te worden. En een gebied met grootse plannen. In het samenwerkingsverband Waterpoort werken 
overheden, ondernemers en andere initiatiefnemers samen om het gebied nog aantrekkelijker te maken 
en te zorgen voor een goede toeristische bereikbaarheid.  
 
Familie van Waterpoorten 
Vanaf het Volkerak-Zoommeer beleeft u de unieke kwaliteit en identiteit van de streek; het uitgestrekte 
water met de mondingen van rivieren en havenkanalen. Havenkanalen die niet meteen prijs geven wat zich 
erachter bevindt, maar uitnodigen om de havens en het achterland te ontdekken. In de havens, dorpen en 
steden werken we samen aan nieuwe kwaliteitsprojecten om de bezoeker kennis te laten maken met dit 
unieke stukje Nederland, tussen de grote steden Antwerpen en Rotterdam.  
 
Zuiderwaterlinie 
In voorbije eeuwen liep de Zuiderwaterlinie dwars door het gebied. Een stelsel van forten en vestingen 
moest de vijand buiten de deur houden. Het water diende als ‘geheim’ wapen; als de vijand naderde kon het 
land onder water worden gezet. Gelukkig is er veel bewaard gebleven van dit historisch erfgoed. De 
vestingstad Willemstad is nog steeds in volle glorie te bezoeken. Oude forten zoals Prins Frederik op 
Ooltgensplaat, Fort de Hel in Moerdijk en Fort Sabina in Heijningen zijn toegankelijk en hebben een nieuwe, 
toeristische invulling gekregen. Heel bijzonder is de unieke ‘brug dóór het water’ bij fort De Roovere in 
Halsteren. Bergen op Zoom was de belangrijke garnizoensstad in de regio. Een rondwandeling door de 
prachtig gerestaureerde binnenstad laat de bezoeker deze historie herbeleven. Binnen Waterpoort wordt 
gewerkt aan arrangementen met de gezamenlijke forten en vestingen. Onderdeel hiervan is het plan voor 
fietsroutes en verbindingen via pontjes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Streekprodukten 
Tegenwoordig zijn we gewend alle soorten eten en drinken overal en altijd te kunnen kopen. Dat is 
natuurlijk niet altijd zo geweest. Elke streek had zijn eigen specifieke produkten en de meeste daarvan 
waren alleen ‘in het seizoen’ verkrijgbaar. Ook in het Waterpoortgebied kennen we typische 
streekspecialiteiten. Het water levert de vissers en kwekers bijvoorbeeld mosselen, oesters en ansjovis. De 
vruchtbare kleigrond is de voedingsbodem voor een bloeiende land- en tuinbouw. Vooral de  uitgestrekte 
aardappel-  en suikerbietenakkers geven het landschap zijn heel eigen identiteit. Op de veiling Sint-Annaland 
op Tholen kunt u in het toeristenseizoen streekprodukten kopen vanaf de historische veilingbankjes.  
 
Rust en natuur in de kreken  
De vroegere ligging aan de zee heeft een uitgebreid stelstel van kreken achtergelaten in het gebied. De 
waterschappen zorgen samen met andere partijen voor kwalitatief  goed water in de kreken. Maar binnen 
Waterpoort willen we ook de gebruiksmogelijkheden van de kreken vergroten voor recreanten. Tegelijk zijn 
de kreken van belang om water voor de landbouw aan te voeren en in natte tijden af te voeren. In 
Waterpoort werken de partijen samen aan evenwicht in het krekenstelsel om natuur, landbouw en recreatie 
hand-in –hand te laten gaan. Ervaar de rust en schoonheid in en rond de kreken wandelend, roeiend of in 
een fluisterboot.  
 
Deltawerken 
De regio kent water als vriend en vijand. Bewoners leefden van de opbrengst van de zee en de 
binnenwateren. Maar diverse grote overstromingen hebben ook diepe wonden achtergelaten in het gebied. 
Daarom is na de watersnoodramp van 1953 gestart met de Deltawerken die in de jaren negentig werden 
voltooid. Het zoute water werd deels zoet en er ontstonden afzonderlijke waterbekkens om de veiligheid te 
waarborgen. Maar het zorgde ook voor nieuwe verbindingen tussen Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. De 
Deltawerken zelf zijn de bekroning van de eeuwenlange Nederlandse strijd tegen het water. Tegenwoordig 
willen we leven, werken en recreeren samen met het water. Ook aan deze ‘nieuwe Deltawerken’ werken we 
in Waterpoort. 
 
Dit is slechts een korte kennismaking met Waterpoort, het gebied en de mensen die samenwerken om het 
gebied nog bijzonderder te maken. Wilt u verder kennismaken met Waterpoort en volgen wat we samen 
mogelijk maken, kijk dan op onze website of volg ons via onze social media-accounts.  
 
 
 
 
 


