Kanoroute Biesbosch
Wie De Biesbosch in vaart, laat alle drukte ver
achter zich. Het zoetwatergebied is een doolhof
van rivieren en kreekjes. Een avontuurlijke
kanotocht van 6 kilometer onthult sporen van
bevers langs ruige oevers en eilanden met
roofvogels en reeën.

4. Waterdichte burchten
Vaar verder over het brede water, het Wantij. Langs het
Wantij is de kans groot dat u afgekloven stammen of
takken ziet. De eerste bevers zijn in 1988 uitgezet; sinds
die tijd gaat het goed met ze. In totaal zijn er in het
nationaal park meer dan vijftig burchten. Maar het
blijven schemerdieren, die je niet vaak tegenkomt. Ook

Start route: Biesboschcentrum Dordrecht, Baanhoekweg

de burchten zie je niet zomaar; ze liggen vaak onder de

53, Dordrecht. Lengte: 6 km.

overhangende takken van de Duitse dot, een lage
wilgensoort die hier veel langs de oevers staat.

De route

De bevers maken het dak van de burcht lekdicht met klei

1. Biesboschcentrum

en takken. Je ziet de geulen waardoor ze de klei naar

Start in de haven bij de bootverhuur van het

boven slepen. De echte ingang van de burcht zit

Biesboschcentrum Dordrecht. Vaar vanuit de haven LA

helemaal onder water.

het Moldiep op. Afhankelijk van het tij heeft u nu de
stroming mee (opkomend tij) of tegen (afgaand tij). Aan

5. Groene jungle

de rechteroever verschijnt achter de rietkraag een dijk.

Vanaf het Wantij de tweede afslag naar rechts. (Hier

Hierachter ligt de Otterpolder, een kleine polder waarin

aanhaken bij Route 1, zoals aangegeven op het kaartje.

meestal alleen wat schapen grazen. Blijf doorvaren tot

Mocht het water te laag staan, dan kunt u altijd een

de T-kruising. Hier RA de brede Kikvorschkil op varen.

alternatieve route vinden op het kaartje van de
kanoverhuur). U vaart hier de groene jungle binnen. Dit

2. Merwedezalm

is het dichtst begroeide deel van de kanotocht. Langs de

In de kreek Kikvorschkil liggen kleine eilanden (rechts

oevers zijn verschillende elementen van de voorbije

voorbijvaren) met riet en wilgen. Zomers is er tamelijk

griendcultuur te zien. Al meteen aan het begin van de

druk vaarverkeer. Pas dan op voor grotere boten. Blijf

kreek passeert u een stenen griendwerkerskeet. Bij de

het brede water volgen, langs de zogeheten Zalmvisserij:

bocht LA, langs een houten griendwerkerskeet. Daarna

het huis dat op een terp aan de linkeroever ligt, net voor

RD tot de T-splitsing. Ga hier RA, en vlak daarna bij de

de Ottersluis. Van hieruit werd tot halverwege de vorige

splitsing opnieuw RA.

eeuw nog commerciële zalmvisserij bedreven op de
Nieuwe Merwede. In het voorbijgaan is onder de nok

6. Slingeren langs grienden

van het dak het gevelteken van twee ineengevlochten

Blijf in deze richting doorvaren tot onder de hoge

zalmen te zien. Iets verderop staat rechts een prachtige

voetgangersbrug. Bij de T-spitsing RD varen. Volg de

boerderij, een van de laatste in De Biesbosch. Volg hier

kronkelige kreek langs wilgengrienden die nog

het water in de bocht naar rechts.

regelmatig gekapt en in stand gehouden worden. Steeds
rechts aanhouden. Uiteindelijk komt u dan uit op het

3. Vogels van het slik

Moldiep tegenover de haven van het Biesboschcentrum.

Het brede water waarover u nu vaart, is het Wantij.
Passeer de ingang van de haven naast de boerderij en
vaar door tot de eerste kreek aan de rechterhand. (N.B.:
afhankelijk van het tij is deze wel of niet bevaarbaar.
Vervolg bij (te) lage waterstanden het Wantij.) Vaar deze
kreek in en sla na 150 m LA. Langs rietkragen en wilgen
komt u uit bij de aanlegplaats van de vogelkijkhut van de
Mariapolder. Deze is enkele jaren geleden opengesteld
voor het getij. Te zien is hoe de vloed de hele polder
blank zet. Bij eb blijft een moeras over. Vanuit de hut
kijkt u uit over ondiep water en droogvallend slik met
steltlopers en eendensoorten, en soms met de grote
zilverreiger of visarend.

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

Tips van de boswachter

tel. (078) 630 53 53. Openingstijden di-zo 10-17 uur;

Jacques van der Neut: “Een kanotocht door de

mei, juni en schoolvakanties ook ma 10-17 uur; juli en

Hollandse Biesbosch is ook voor kinderen een avontuur.
Zoeken naar sporen en burchten van de bevers die hier

aug 9-18 uur.
• Overnachten kan vlak bij het Bezoekerscentrum (800

al jaren huizen. Kijken naar de uiteinden van omgevallen

m) in het StayOkay Hotel of op de kleine

bomen, en speuren naar afgeschilde takken. De

trekkerscamping ernaast, Baanhoekweg 25, 3313 LP

reusachtige knaagsporen wekken bij iedereen ontzag.
Met wat geluk kun je ineens een ree zien. Hier in het

Dordrecht, tel. (078) 621 21 67.
• Langs de route vindt u geen horecagelegenheden, dus

nationaal park mag niet worden gejaagd, waardoor ze

zelf eten en drinken meenemen. ‘De Biestro’ in het

zich vaak heel rustig laten bekijken. Er zijn in De

Biesboschcentrum kan een picknickmand voor u

Biesbosch veel libellen te zien, zoals de gewone
oeverlibel en de bruine glazenmaker. En ook bijzondere

samenstellen.
• De ‘Lange broek en laarzenwandeling’ voert over het

soorten die profiteren van de verbeterde kwaliteit van

zes kilometer lange Griendmuseumpad: te voet langs

het rivierwater. We hebben tien jaar lang onderzoek

de kreken door het griendbos, over glibberpaden en

gedaan en maar liefst 41 soorten kunnen tellen.”

door brandnetelruigte. U komt er met de Zonnepont
die aan de aanlegsteiger bij het Biesboschcentrum

• In het Biesboschcentrum kunt u één-, twee- en
driepersoonskano’s huren. Ook zijn er roei- of

klaarligt.
• Het is altijd mogelijk om van de route af te wijken. U

fluisterboten en zwemvesten te huur (telefonisch

kunt alternatieve routes uitzoeken met de

reserveren is aan te bevelen). Tarieven per twee uur

Staatsbosbeheerkaart nr. 27 van De Biesbosch of met

(in de zomer verlenging mogelijk tot na 18 uur). Let

het routekaartje dat u krijgt bij de huur van een kano.

op: informeer naar de waterstanden, want sommige

Beide kaarten zijn (ook) verkrijgbaar bij het

delen van de route zijn bij laag water niet bevaarbaar.

Bezoekerscentrum.

• Verder zijn er in dit centrum exposities, een
horecagelegenheid en zijn er een beverburcht en
observatieplatform. Baanhoekweg 53, Dordrecht,

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

Bereikbaarheid
• Met het openbaar vervoer: trein naar NS Dordrecht,
vervolgens stadsbus 5 naar De Staart (meerijden tot
het eindpunt). Bij de buschauffeur aangeven dat u
naar de Hollandse Biesbosch wilt, dan wordt vervoer
geregeld: de Biesbus voor de laatste 3 kilometer.
Vanaf de Merwedekade aan de noordrand van
Dordrecht, en vanaf Sliedrecht is er elk uur een
Waterbus naar de halte de Hollandse Biesbosch
(vertrektijden www.waterbus.nl). Informatie is
beschikbaar via OV-reisinformatie 0900 - 92 92
(€ 0,50 per min.).
• Met de auto: vanaf de A15 (afslag DordrechtPapendrecht) of A16 (afslag Dordrecht-Randweg) over
de N3 door Dordrecht. Neem de afslag Hollandsche
Biesbosch en rij via de Baanhoekweg naar de
parkeerplaats bij het Biesboschcentrum.

Deze route is afkomstig uit het zomernummer van
Onverwacht Nederland (2/2005).

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

