
(G)route van 
Waterpoort

Krammer-Volkerakroute 
72 km



Deze route wordt u aangeboden door de samenwerkende partijen in 
Waterpoort. Fiets de routes allemaal en beleef de nabijheid van het 
water en de bijzondere plekjes in het gebied.

Meer informatie over de route is te vinden op www.waterpoortwerkt.nl

Let op: Op het traject            komt u de aanduiding centrum tegen. Volgt 
u deze bewegwijzering om vervolgens op de markt het traject richting 
knooppunt       te vervolgen. Voor het traject            dient u op knooppunt                          
      voor nummer       te kiezen totdat u via de Oude Rijksweg het Schelde- 
Rijnkanaal kunt oversteken.
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Krammer-Volkerakroute 
72 km



(G)route van 
Waterpoort

Schelde-Rijnroute
26 km



Deze route wordt u aangeboden door de samenwerkende partijen in 
Waterpoort. Fiets de routes allemaal en beleef de nabijheid van het 
water en de bijzondere plekjes in het gebied.

Meer informatie over de route is te vinden op www.waterpoortwerkt.nl

Let op: Op het traject            komt u de aanduiding centrum tegen. Volgt 
u deze bewegwijzering om vervolgens op de markt het traject richting 
knooppunt       te vervolgen. Voor het traject            dient u op knooppunt                          
      voor nummer       te kiezen totdat u via de Oude Rijksweg het Schelde- 
Rijnkanaal kunt oversteken.
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Schelde-Rijnroute
26 km



(G)route van 
Waterpoort

Markiezaatroute 
37 km



Deze route wordt u aangeboden door de samenwerkende partijen in 
Waterpoort. Fiets de routes allemaal en beleef de nabijheid van het 
water en de bijzondere plekjes in het gebied.

Meer informatie over de route is te vinden op www.waterpoortwerkt.nl
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Markiezaatroute 
37 km
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Let op: Op het traject            komt u de aanduiding centrum tegen. Volgt 
u deze bewegwijzering om vervolgens op de markt het traject richting 
knooppunt       te vervolgen. Voor het traject            dient u op knooppunt                          
      voor nummer       te kiezen totdat u via de Oude Rijksweg het Schelde- 
Rijnkanaal kunt oversteken.


