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Een bezoek aan 
Waterpoort: meer dan 

de moeite waard! 
Johan van den Hout, gedeputeerde Natuur, Water en Milieu bij de provincie Noord-Brabant, leidt rond

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt helaas ook 
voor het landschap in Waterpoort. Onterecht natuur-
lijk. Het is namelijk één van de mooie natuurparels 
van Nederland. Het unieke van Waterpoort is dat het 
verschillende landschappen bij elkaar brengt: zee en 
land, zoet en zout, zand en klei, stad en platteland, 
hoog en laag. Het is een zeer gevarieerd landschap 
waar voor iedereen wat te beleven valt. Water 
vormt het hart van Waterpoort met het Volkerak-
Zoommeer, Schelde-Rijnkanaal en de Mark-, Dintel-, 
en Vlietboezem. Om het gebied in één oogopslag 
te kunnen zien moet je beslist naar het sluizencom-
plex Benedensas, tevens één van de Brabantse 
Natuurpoorten. Want daar komen alle karakteristieke 
eigenschappen van Waterpoort op een prachtige en 
natuurlijke manier bijeen.

Geschiedenis

Benedensas
Het volledig gerenoveerde sluizencomplex van 
Waterschap Brabantse Delta stamt uit 1824 en is 
aangelegd om het achterliggende land te bescher-
men tegen hoog water van het Krammer-Volkerak. 
Daarnaast overbrugde dit sluizencomplex het hoog-
teverschil tussen eb en vloed voor de scheepvaart. 
Gelukkig voor Benedensas verklaarde monumenten-
zorg zich bereid om voor vijftig procent deel te nemen 
in de extra kosten voor restauratie en behoud van 
de schutsluis in zijn oorspronkelijke staat. Mede hier-
door werd Benedensas het tweede waterbouwkundig 
object in Nederland, dat op de monumentenlijst werd 
geplaatst na het Lelygemaal bij Medemblik.
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Benedensas is een ideale verbindingsplaats tussen 
land- en waterrecreatie (fiets, boot, pont en wandelen) 
en past goed in de uitwerking van het gebiedsgericht 
werken in Waterpoort. Bovendien is Benedensas onder-
deel van het thema ‘De West-Brabantse Waterlinie’ van 
Landschappen van Allure ‘Brabantse Wal’, waarmee 
een goede koppeling tussen beide opgaven tot stand 
wordt gebracht.

Merijntje Gijzen
Ontwikkeling van Benedensas via de voorgestelde 
plannen levert een extra ruimtelijke kwaliteit op. Het 
Schippershuis heeft haar oorspronkelijke bestemming 
teruggekregen, namelijk die van horecagelegenheid. 
Ditzelfde schippershuis stond centraal in de televisie-
serie over Merijntje Gijzen, de hoofdfiguur uit een serie 
streekromans van de Brabantse schrijver A.M. de Jong. 
Naast herstel van dit culturele erfgoed is Benedensas 
een ideale pleisterplaats voor voorbijgangers zowel 
vanaf het water als op het land. Langer verblijf is ook 
mogelijk. Het naastgelegen woonhuis is omgebouwd 
tot Bed&Breakfast.

Duitse Bunker
Bij het sluizencomplex bevindt zich nog een geschuts-
bunker uit de Tweede Wereldoorlog die het achterland 
moest verdedigen tegen een invasie door de geallieer-
den vanuit het Volkerak. In de bunker liggen de rails 
nog in het beton waarop de kanonnier zijn kanon in een 
halve cirkel kon bewegen, om zo een tiental kilometers 
in de verte te kunnen bestrijken. De bunker is toe-
gankelijk voor publiek. Binnen haar betonnen muren 
krijgen bezoekers informatie over allerlei aspecten van 
Benedensas, zoals de waterlinie in het gebied. Via een 
houten trap die boven op de bunker is geplaats kan 
men genieten van een 360 graden uitzicht over deze 
prachtige plek. Dus laat je verrassen!

Mobiele brug in het sluizencomplex
Een bijzondere belevenis is de mobiele fiets- en wan-
delbrug in het sluizencomplex, over de Steenbergse 
Vliet. Dat moet je een keer meegemaakt hebben; je 
drukt op een knop, en na een wachttijd van enkele 
minuten rolt de brug zich uit naar de overkant. Als je 
weer terug wilt, geldt dezelfde procedure. Deze bijzon-
dere brug is aangelegd nadat in 1987 de Philipsdam in 
de Grevelingen is aangelegd. Sindsdien kan de sluis bij 
Benedensas altijd open blijven staan. Daardoor konden 
fietsers en wandelaars aanvankelijk de Steenbergse 
Vliet niet meer oversteken, dankzij het bruggetje kan 
dat weer wel.
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Peilhuisje
Midden op de landtong bij Benedensas staat een wit-
gepleisterd huisje. Ooit was dit een werkend peilhuisje 
van Rijkswaterstaat. Vanaf 1874 hield Rijkswaterstaat 
op 75 plaatsen langs de Nederlandse kunst de eb- en 
vloedstanden in de gaten. Dat gebeurde met zoge-
naamde peilschrijvers die opgesteld stonden in huisjes 
zoals dit aan het Steenbergse Sas. Na de afsluiting van 
het Volkerak vielen de getijdeverschillen weg en was 
het meetpunt dus onbruikbaar. Rijkswaterstaat hief het 
meetpunt dan ook officieel op in 1987. Het meetappa-
raat zelf was al in 1981 overgebracht naar het kan-
toor van Rijkswaterstaat Tilburg. Daar is het helemaal 
opgeknapt en geconserveerd en staat het nog steeds 
te pronken in de hal van het gebouw.

Natuur
Dintelse Gorzen
De Dintelse Gorzen is dankzij de mix van zout en zoet 
water een uniek stuk natuur. Tijdens een wandeling 
door de ruige vegetatie word je overspoeld door de 
vele kleuren. De Dintelse Gorzen zijn na de afsluiting 
van de Philipsdam droog komen te liggen. Eb en vloed 
verdwenen en in de voormalige hoge schorren en lager 
gelegen slikken kwam nieuwe, unieke natuur terug. 

Veelzijdige begroeiing
De bodem in het natuurgebied is afwisselend zoet en 
zout. Dit levert veelzijdige begroeiing op. In de lage 
slikken vind je nog altijd zoutminnende zeekraal en 
lamsoor. In de vroegere schorren vind je wilgen, vlier 
en duinriet. In april levert dit een prachtig kleurenpalet 
aan natuur op. In juni bloeien duizenden orchideeën. 
Ideale momenten om te genieten van de natuur in de 
Dintelse Gorzen.

Bijzondere vogels
Niet alleen planten, maar ook vogels voelen zich thuis 
in de natuur van de Dintelse Gorzen. In het ondiepe 
water van het natuurgebied zoeken de lepelaar en de 
spierwitte zilverreiger naar voedsel, terwijl de blauwe 
kiekendief en de buizerd boven de vlaktes jagen.

Grote grazers
Bovendien zorgen grazende Schotse Hooglanders 
ervoor dat het natuurgebied open blijft. Tijdens een 
wandeling door de natuur kun je deze dieren tegen het 
lijf lopen. Hoewel het verleidelijk is om de beesten te 
aaien, mag je niet vergeten dat het wilde beesten in de 
vrije natuur zijn. Houd dus voor de zekerheid voldoende 
afstand.

Wat kun je in natuurgebied de Dintelse Gorzen 
doen?
Loop in alle rust door de ruim 500 hectare natuur. 
Neem je verrekijker mee en wandel de 5 km lange 
wandelroute langs een vogelhut. Ga op excursie door 
de natuur onder leiding van een gids. Bezoek Eetcafe ’t 
Goeleven, Brasserie Kakelbont of Restaurant Beneden 
Sas voor een hapje of drankje. Meer informatie over de 
natuur en de omgeving vindt u bij VVV Brabantse Wal.

Water
Water is misschien wel het meest belangrijke ele-
ment van Waterpoort. Water vormde van oudsher een 
bedreiging voor het gebied. Na de voltooiing van de 
Deltawerken kwam daar langzaam maar zeker een eind 
aan. Water wordt nu gezien als een kansrijk element. Zij 
geeft bezoekers vooral de gelegenheid om te recreë-
ren. Het maakt niet uit of je actief met de kano of sloep 
het water opzoekt of er dromerig vanaf een dijkje naar 
kijkt. Alles is mogelijk. Bovendien zorgt het water voor 
een unieke flora en fauna wat tot onverwachte ontmoe-
tingen kan leiden. 

Pontverbinding op Volkerak
Na een afwezigheid van vier jaar is het pontje voor 
fietsers en voetgangers tussen Noord-Brabant en Zuid-
Holland dankzij Waterpoort in 2015 weer in de vaart 
genomen. Het pontje vaart jaarlijks van mei tot en met 
september. Het is geen pontverbinding tussen twee 
oevers maar doet per ronde vier fraaie plekken aan. Dit 
zijn Dintelsas/Dintelmond, Ooltgensplaat, Galathese 
haven en Benedensas. 

Een bezoek aan Waterpoort is beslist de moeite waard. 
Laat je verrassen door de mogelijkheden die deze 
streek te bieden heeft. Je zult niet worden teleurgesteld, 
dat kan ik je verzekeren.
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