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49 km

 Markiezaatroute

De Markiezaatroute voert u vanaf Tholen over 
de Oesterdam, met elf kilometer de langste dam 
van de Deltawerken. Tijdens de rit over deze dam 
heeft u zicht op het zoete water van het 
Markiezaatmeer en het zoute water van de 
Oosterschelde. U fietst over de Bergse Diepsluis 
en langs de Kreekraksluizen. Fietsend langs het 
natuurgebied van het Markiezaat ervaart u de 
Brabantse Wal met hoogteverschillen die soms 
meer dan dertig meter bedragen. Vanaf de uit-
kijktoren op de Kraaijenberg heeft u een schit-
terend zicht op de Brabantse Wal en het water. 
Uiteindelijk komt u terecht in een van de mooiste 
middeleeuwse steden van Nederland. 
Bergen op Zoom is al meer dan 800 jaar oud en is 
nog altijd een bruisende stad met het Markiezen-
hof. Fiets daarna via Halsteren naar Tholen.

Markiezaatroute

Let op: Voor het traject            dient u op knooppunt     
voor nummer       te kiezen zodat u via de Oude Rijksweg 
het Schelde-Rijnkanaal kunt oversteken.   

Schelde-Rijnroute 32 kmKrammer-Volkerakroute 67 km Markiezaatroute 49 kmMark-Dintelroute 66 km

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 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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