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32 km
De Schelde-Rijnroute is een fietsroute die u vanaf 
Oud-Vossemeer langs het Schelde- Rijnkanaal 
leidt, ook wel De Eendracht genoemd. Het kanaal 
is een van de drukst bevaren scheepsvaartroute 
van Europa en is voor de binnenvaart de kortste 
route van Rotterdam naar Antwerpen. Over het 
kanaal is het een komen en gaan van binnen-
vaartschepen. Hier liggen de drie kenmerkende 
witte boogbruggen die Brabant met Zeeland 
verbinden. Ter hoogte van Tholen fietst u van 
Zeeland over de boogbrug Brabant in. U vervolgt 
de fietsroute langs het kanaal richting 
Nieuw-Vossemeer, bekend van de TV-serie 
Merijntje Gijzen. Wanneer u goed kijkt treft u nog 
onderdelen (forten) aan van de Linie van 
Eendracht en bunkers aan van de Atlantikwal. 
Via Nieuw-Vossemeer fietst u richting Tholen. 
Vergeet niet even te stoppen in deze vestingstad 
om een korte wandeling te maken door het 
centrum. Vanaf de vesting ziet u aan de overzijde 
van het kanaal het landschap langzaam glooien 
en kijkt u richting de kerk van Halsteren en de 
Brabantse Wal. U vervolgt de fietsroute naar 
Oud-Vossemeer.
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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 

35 353334 32 99 47 48 50 58 59 36 36 37


