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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 laat u het gebied langs de Mark-Dintel 
zien. Deze rivier maakt samen met de Steenbergse 
Vliet en de Roosendaalse Vliet onderdeel uit van 
de Brabantse rivieren, die in verbinding staan met 
het grote open water van het Volkerak. Rivieren 
met ieder een eigen karakter en verschijnings-
vorm, die het gebied met name interessant 
maken voor de pleziervaart. Aan de Mark-Dintel 
zijn onder andere de kernen Oudenbosch, Stam-
persgat, Dinteloord, Standdaardbuiten, Zevenber-
gen en Etten-Leur gelegen. De Mark-Dintel wordt 
ook gebruikt voor de beroepsvaart. De geschiede-
nis van industriële complexen aan het water (o.a. 
voormalige suikerfabrieken) is door de aanwezige 
historische bebouwing nog duidelijk zichtbaar. De 
route start in de haven van Oudenbosch, waar u 
een bezoek kunt brengen aan het centrum en de 
historische klooster- en kerkcomplexen. U vervolgt 
uw route via de dijk langs Stampersgat en 
Dinteloord. Ter hoogte van de jachthaven steekt u 
het water over. Via de dijken vervolgt u uw 
route via Standdaardbuiten naar het centrum van 
Zevenbergen. Vanaf Zevenbergen fietst u richting 
de Mark-Dintel. De fietsroute gaat verder over de 
rivierdijken. Ter hoogte van jachthaven het Lamgat 
steekt u het water over en rijdt u over via de 
Hoevense Beemden en de dijken naar Ouden-
bosch. Het is mogelijk om ter hoogte van knoop-
punt 33 de fietsroute in te korten. De fietsroute 
Oudenbosch - Dinteloord - Oudenbosch is circa 
32 km. De fietsroute Oudenbosch - Zevenbergen 
- Oudenbosch is 43 km, u dient na knooppunt 31 
knooppunt 33 en 37 te volgen. 
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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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