
Vijfambachtenroute (20 km)
Van de drie kanoroutes is deze route, waarover u

ongeveer 6,5 uur doet, de zwaarste. Niet alleen is

het de langste route, u krijgt ook te maken met de

stroming van het water. U peddelt door smalle

kreken, maar ook over breder water. De

Vijfambachtenroute is een route voor de sportieve

kanovaarder. Om uit te rusten, kunt u even van de

route afwijken en een wandeling maken over de

Deeneplaat.

Nuttige informatie 
Startpunten: 
Vanwege de drukke scheepvaart op de brede Amer

wordt afgeraden de haven van Drimmelen als

startpunt te gebruiken. Beter kunt u uw kanotocht

starten bij: Jachthaven Vissershang, Visserhang 2,

4273 PE, Hank;

Jachthaven Van Oversteeg, Spieringsluis 5, 

4251 MR Werkendam 

Verblijf: 
U kunt in de Biesbosch overnachten. Hiervoor 

maakt u gebruik van één van de zogenoemde paal-

kampeerplaatsen die beschikken over een

waterpomp. U mag hier maximaal 72 uur blijven.
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Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met het Staatsbosbeheer Biesbosch

bezoekerscentrum , Biesboschweg 4, 

4924 BB Drimmelen, T 0162-682233 of kijk op

www.biesbosch.org.
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Staatsbosbeheer, Thomas van der Es | Redactie: W. Jongeneelen

Overige routes: 
Kijk voor kanoroutes in de Hollandse Biesbosch in

de folder. Kanovaren in de Hollandse Biesbosch of

informeer bij het Biesbosch Bezoekerscentrum.

Horecagelegenheden: 
U vindt verschillende restaurants en cafés in de

havens van Hank, Werkendam en Spieringsluis.

Bevers in de Biesbosch 
De bever en de Biesbosch zijn onafscheidelijk

geworden sinds de uitzetting in 1988. Anno 2009

komen er tegen de 200 bevers voor, in en rondom,

Nationaal park de Biesbosch. In het vroege voorjaar

zijn de kenmerkende knaagsporen, legers en

beverburchten goed te zien. De oevers zijn dan nog
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Weidebeekjuffer 
Calopteryx splendens. 
Het lijkt net een vlinder, deze schitterende juffer met halfzwarte
vleugels. 

Staatsbosbeheer participeert in Nationaal Park De Biesbosch.

niet zo groen als later in het seizoen. In de

zomermaanden heeft u zeker tijdens het kano-varen

in de vroege en latere uren op de dag een goede

kans oog in oog te komen te staan met Nederlands

grootste knaagdier. De Bever met zijn 35 kilogram

en platte kop en kenmerkende staart moet voor u

onmiskenbaar zijn als u tijdens het peddelen een

ontmoeting met hem hebt. 

Kano-varen in de Brabantse Biesbosch;  een mengelmoes van smalle
en brede kreken. 

Met het hele gezin in een roeiboot door de kreken en genieten
van wat de Biesbosch te beiden heeft.



Eén met het water

Glijdend door het water dansen de

juffertjes en de libellen om u heen.

Geruisloos peddelt u door de smalste

kreken. Laag vanaf het water beleeft

u de natuur haast zoals een fuut,

ijsvogel of bever dat doet. De rust is

overweldigend. Hier komen vrijwel

geen motorboten, alleen het gezang

van de talrijke vogels is te horen.

Nationaal Park De Biesbosch is een

zeer waterrijk gebied, ingeklemd

tussen Noord-Brabant en 

Zuid-Holland. Het geldt als één 

van de rijkste natuurgebieden van

Nederland. Grote delen zijn alleen

over het water bereikbaar. 

Ontdek en beleef de Biesbosch per

kano en voel u één met het water en

de natuur.

Kanoën
De kano is bij uitstek het vervoersmiddel om de

Biesbosch te bezoeken. Zelfs de smalste kreken

blijven voor u niet geheim. U manoeuvreert zich

moeiteloos door het hoge riet en verstoort

nauwelijks de natuur om u heen. Wilt u even de

benen strekken, maak dan gebruik van een van de

aanlegplaatsen. Deze zijn speciaal voor kano’s

gemaakt en kunnen niet door andere boten worden

gebruikt.

Wandelen in het verleden
Op een aantal plaatsen in de Biesbosch kunt u

heerlijk wandelen. Zet voet aan wal en stap in het

verleden. Op veel plaatsen zijn namelijk sporen

terug te vinden uit de tijd dat griendwerkers, vaak

onder erbarmelijke omstandigheden, de kost

verdienden. Zij kapten en verkochten wilgentakken.

’s Avonds gingen zij niet naar huis, maar sliepen in

zelfgebouwde hutjes en keten om de ochtend erop

weer hard aan het werk te gaan. 

De dichtgegroeide wilgenbossen waarin u wandelt,

zijn tegenwoordig een woonplaats voor veel

insecten, vogels en andere dieren. Als u goed oplet

hoort of ziet u wellicht of de grote bonte specht of

de wielewaal. Ook bestaat de kans dat u plotseling

oog in oog staat met een vos of een ree.  

Water en beversporen
U merkt het waarschijnlijk niet tijdens het kanoën,

maar de Biesbosch kent eb en vloed. Ondanks deze

invloed van de zee is het water zoet. In dit water is

in de jaren tachtig de bever opnieuw uitgezet. Dit

grote knaagdier voelt zich inmiddels helemaal thuis

in dit gebied waar land en water elkaar op zoveel

plaatsen ontmoeten. Vanuit de kano kunt u de

afgeknaagde boomtakken en beverburchten goed

zien. Vooral in de avonduren heeft u kans de bevers

zelf aan het werk te zien. 

Natuur in overvloed
Als u zich geruisloos voortbeweegt op het water,

merkt u ook veel andere diersoorten op, die de

Biesbosch als woon- of jachtgebied hebben gekozen.

Luister naar de prachtige zang van de nachtegaal en

zie hoe een ijsvogel pijlsnel het water in duikt om

een visje te vangen. Hoog in de lucht houden

roofvogels als de kiekendief, havik, slechtvalk en de

buizerd u met hun scherpe ogen nauwlettend in de

gaten. Heeft u geluk, dan ziet u op de bredere

stukken een visarend die in volle vlucht met zijn

scherpe klauwen een vis uit het water pakt.    

Ook kent de Biesbosch een grote hoeveelheid

plantensoorten, zoals de voor dit natte gebied

kenmerkende spindotter, valeriaan en de reuzenbal-

semien met zijn grote opvallende bloemen.

Kanoroutes
Er zijn drie kanoroutes die u langs de meest

bijzondere plekken in de Brabantse Biesbosch leiden.

Elke route biedt de mogelijkheid voor een

wandeling en elke route heeft zijn eigen karakter.

Maak gebruik van de speciaal voor kano’s gemaakte

aanlegsteigers. Voor andere boten is het hier te

ondiep. 

Kijk op de kaart voor het verloop van de routes, 

de aanlegplaatsen en de wandelroutes. 

Gijsterroute (11 km)
Deze route, waarover u ongeveer 4 uur doet, leidt u

om het spaarbekken De Gijster. U peddelt door

prachtige kreken waar de blauwzwarte beekjuffers

dansen over het water. Ook komt u langs het

bruggetje van St. Jan. Hier namen Nederlandse

verzetsstrijders aan het einde van de Tweede

Wereldoorlog zo’n 75 Duitse soldaten gevangen. 

U kunt een wandeling maken over de Toontjesplaat. 

Doolhofroute (17 km)  
Deze route, waarover u ongeveer 6 uur doet,

kronkelt door het hart van de Biesbosch temidden

van stilte en natuur. Ook  hier houden de

blauwzwarte beekjuffers u gezelschap. U vaart om

het natuurproject De Zuiderklip en u kunt er een

wandeling maken over het Benedenste Jannezand

en langs de Zuiderklip. Hier kunt een kijkje nemen

bij de uitkijktoren of naar het vogelkijkscherm

wandelen. 

Drimmelen Geertruidenberg

Deeneplaat

Spindotter 
Caltha palustris.

Kenmerkende soort voor
het zoetwatergetijden-

gebied, vaak te vinden bij
delen die bij hoog water

overgelopen zijn.


