
Fietsroute Anna Jacominaplaat - 43 km 

Fietstocht Brabantse Biesbosch van Werkendam naar de 

Jacominaplaat en via de Noordwaard terug 
 

 

 

 

 

 
 

De fietsroute begint bij KNP 50 – Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Met de veerboot 

vaar je over de Boven Merwede naar KNP 30 in Werkendam. De fietsroute ligt op 

eerste deel van de fietstocht aan de westzijde van de Brabantse Biesbosch. En volgt 

grotendeels de Nieuwe Merwede naar de zuidwestelijke punt van de Brabantse 

Biesbosch – de Anna Jacominaplaat. De Jacominaplaat is onderdeel van een 

langgerekte landtong met mooie vergezichten op de Nieuwe Merwede en de Hollandse 

Biesbosch aan de ene kant en op de Brabantse Biesbosch met de brede watergeulen 

en eilandjes begroeid met wilgenvloedbossen aan de andere kant.   

Op de weg terug ligt de fietsroute voor een belangrijk deel in de Noordwaard. Het 

recent ontpolderde gebied met de talrijke kreken. Deze kreken worden op een aantal 

plaatsen via bruggetjes gepasseerd. 

De fietstocht Anna Jacominaplaat geeft een boeiend beeld van de vele landschappen 

die de Brabantse Biesbosch rijk is. 

 

Een fietstocht kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld een wandeling bij de 

Deeneplaat en/of met een vaartochtje met een fluisterboot vanaf het MuseumEiland. 

 

De fietstocht is een rondrit. Voor fietsers uit de omgeving van Dordrecht kan de 

fietstocht bijvoorbeeld ook gestart worden bij fietsknooppunt 02 in de Brabantse 

Biesbosch. Dit knooppunt ligt vlakbij de veerpont Kop van ’t Land-Brabantse Oever. 

 

Voor particulier-individueel-persoonlijk gebruik is de routebeschrijving en de 

aanvullende informatie met tips, uit te printen met het bestand dat weergegeven 

wordt op de website hnsi.nl. Totaal heeft een ‘boekje’ 8 bladzijden afgedrukt op 2 

vellen papier (A4-formaat). Het is een handzame routebeschrijving tijdens de 

fietstocht. De beknopte routebeschrijving met kaartje staat op bladzijde 5 en 6. 
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 Beschrijving van Fietsroute  Anna Jacominaplaat 43 km 

 Fietstocht Brabantse Biesbosch van Werkendam naar de Jacominaplaat  

 en via de Noordwaard terug 
 Gorinchem – Werkendam – Spieringsluis – Jacominaplaat – MuseumEiland – 

 Noordwaard – Werkendam - Gorinchem 

 

Langs de Nieuwe Merwede naar de Jacominaplaat 

De fietstocht start bij knooppunt 50 – Buiten de Waterpoort, Gorinchem. Vaar eerst 

met de veerboot over de Boven Merwede van Gorinchem naar Werkendam. Fiets in 

Werkendam vanaf KNP 30 bij de aanlegplaats via KNP 22 en KNP 10 naar KNP 11. KNP 

11 ligt net buiten de bebouwde kom van Werkendam.  

Sla bij KNP 11 RA naar het Nieuwe Merwedepad. Dit pad biedt mooie weidse 

vergezichten over de Nieuwe Merwede. Volg dit pad via KNP 27 naar KNP 04. Een 

afstand van ongeveer 5,5 km. Tijdens het fietsen over het Nieuwe Merwedepad valt op 

dat over een aanzienlijke lengte de dijk tussen de rivier en de Biesbosch ontbreekt. De 

dijk is enkele jaren geleden afgegraven voor de ontpoldering van de Noordwaard. Bij 

hogere waterstanden in de rivier kan het rivierwater onder de bruggen door, de 

Noordwaard instromen. De Brabantse Biesbosch heeft hiermee een belangrijke 

bufferfunctie gekregen. De ontpolderingen zijn uitgevoerd als projecten in het kader 

van Ruimte voor de Rivier.  

 

 
 

Steek bij KNP 04 de doorgaande verkeersweg over naar de het fietspad aan de andere 

kant van de weg en sla RA, naar KNP 02 en vervolgens KNP 08 aan de Hilweg. 

Nog voor de Spieringsluis ligt de ontpolderde Hardenhoek. Zie vanaf de heuvel en 

panoramapunt bij het Landschapskunstwerk De Wassende Maan op welke wijze in dit 

grote natuurgebied het rivierwater vrij in- en uit kan stromen.  

 

Fiets bij KNP 08 RD naar de Spieringsluis. Fiets over de brug bij de Spieringsluis en 

volg de weg door het gelijknamige buurtschap op de smalle weg en fietspad. De 
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afstand naar de Jacominaplaat is in totaal ruim 7 km. De route loopt langs de 

Jantjesplaat, de Catharinapolder en de Deeneplaat naar de Jacominaplaat. In de 

omgeving van de Deeneplaat en de Jacominaplaat zijn regelmatig de bredere 

watergeulen van de Biesbosch aan de oostkant te zien. De Nieuwe Merwede ligt op dit 

traject nog steeds aan de westkant van de fietsroute. Zo nu en dan wordt je verrast 

met een weids vergezicht over rivier met de Hollandse Biesbosch aan de overkant. 

In de omgeving van de Deeneplaat staat een gemetseld hoog bouwwerk – De Hooge 

Hof. Vanaf dit punt is eenvoudig een wandeltochtje van circa een uur te maken via 

wandelpaden over de platen in de omgeving. Loop hiervoor eerst even het dijkje op. 

Het buitendijkse gebied is via een loopbrug te bereiken en in circa een uur rond te 

lopen. 

Halverwege op de route tussen de Spieringsluis en de Jacominaplaat staat aangegeven 

dat het pad afgesloten kan zijn. Indien het pad afgesloten is, dan heeft dat te maken 

met hogere waterstanden waarbij de landtong (gedeeltelijk) onder water kan komen 

te staan. 

De Jacominaplaat is onderdeel van een landtong met een lengte van enkele 

kilometers. Een landtong met aan de westzijde de Nieuwe Merwede, aan de zuidzijde 

de Amer en aan de oostzijde de brede watergeulen van de Brabantse Biesbosch. 

Tussen de brede watergeulen liggen eilandjes met de uitgestrekte wilgenbossen; het 

is een groot zoetwatergetijdengebied met wilgenvloedbossen. 

Geniet op de landtong van de weidse vergezichten. In zuidwestelijke richting zijn bij 

helder weer zelfs de bruggen over het Hollandsdiep bij Moerdijk te zien. Het is bij mooi 

weer een prachtige pauzeplaats. Op de rivieroever van de Nieuwe Merwede zijn enkele 

zandstrandjes. Het keerpunt van de route is bij de aanlegplaats van de veerpont Lage 

Zwaluw – Werkendam. Het pad kan hier niet verder gefietst worden. In feite blijft het 

uiterste puntje van de landtong, de kleine Jacominaplaat zelf, daarmee onbereikbaar. 

Aan de overkant, in Lage Zwaluwe bevindt zich knooppunt 90.  
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Fietsroute Rondom de Brabantse Biesbosch is de fietstocht waarbij je met het 

veerpontje naar de overkant van de Amer vaart en vervolgens via Drimmelen, 

Geertruidenberg en Raamsdonkveer naar Hank en Werkendam fietst. De lengte van de 

fietsroute is aanzienlijk. Deze fietsroute wordt in juni 2018 op de website hnsi.nl 

geplaatst.  

 

Van de Jacominaplaat via de Noordwaard terug naar Werkendam 

De 7 km terugfietsen over dezelfde weg naar de Spieringsluis blijft aantrekkelijk en 

verrassend. Van de andere kant zien veel landschappen er toch weer anders uit. 

 

 

 

Sla na de Spieringsluis bij KNP 08 RA en fiets naar het MuseumEiland. Het eiland met 

museum en restaurant met terras ligt tussen de twee bruggen, aan de rechterkant 

van de weg. Dit is ook het punt waar fluisterstille rondvaartboten vertrekken voor een 

vaartochtje in de Biesbosch.  

Fiets na het MuseumEiland door naar KNP 20 en vervolgens KNP 19 aan de Galeiweg. 

Sla LA en volg de Galeiweg met de talrijke bruggetjes over de kreken via de 

knooppunten 16, 18 en 15 door de Noordwaard. Dit gebied stroomt bij hoge 

waterstanden in de rivieren vol met water. De boerderijen in de omgeving zijn zonder 

uitzondering op terpen in het landschap geplaatst. 

Fiets verder over de Galeiweg naar de kruising met de weg Steurgat bij KNP 29. De 

afstand door de Noordwaard is ruim 7 km. Sla bij KNP 29 LA en fiets RA bij KNP 10 en 

vervolg de weg via KNP 22 naar KNP 30 in Werkendam. Naar de aanlegplaats van de 

veerboot Werkendam – Gorinchem. Na de overtocht met de veerboot naar KNP 50 - 

Buiten de Waterpoort, in Gorinchem - ben je terug bij het beginpunt van de fietsroute.    
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Beknopte Beschrijving Fietsroute Anna Jacominaplaat 43 km 

Fietstocht Brabantse Biesbosch van Werkendam naar de 

Jacominaplaat en via de Noordwaard terug 
Gorinchem – Werkendam – Spieringsluis – Jacominaplaat – MuseumEiland – 

Noordwaard – Werkendam - Gorinchem 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrekpunt KNP 50, Buiten de Waterpoort, Gorinchem 

Overtocht met veerboot van Gorinchem naar Werkendam, KNP 30 

Fiets via de volgende knooppunten naar de Spieringsluis: 

KNP 30 -> 10 -> 11 -> 27 -> 04 -> 02 -> 08 

Volg bij KNP 08 de weg rechtdoor naar de Spieringsluis. Een afstand van 

500 meter. 

 

Na de Spieringsluis volgt het traject van 

ruim 7 km naar de Jacominaplaat. Volg 

na de sluis de weg door het buurtschap 

Spieringsluis en verder in zuidelijke 

richting naar de Jacominaplaat met de 

aanlegplaats van de veerboot 

Werkendam – Lage Zwaluwe. KNP 90 

staat soms ook aangegeven en geeft de 

goede richting aan voor de 

Jacominaplaat. Knooppunt 90 ligt in 

Lage Zwaluwe, aan de overkant van de 

Amer. 

 

Fiets vanaf het keerpunt – de aanlegplaats van de veerboot – de route 

terug naar de Spieringsluis en verder naar KNP 08. Sla bij dit KNP RA de 

Hilweg op en fiets via het MuseumEiland naar KNP 20 en verder naar KNP 

19 aan de Galeiweg. Volg de Galeiweg door de Noordwaard. Een afstand 

van ruim 7 km. Volg hierbij de volgende knooppunten: 

KNP 19 -> 16 -> 18 -> 15 -> 29 

 

Sla bij KNP 29 LA naar KNP 10. Volg bij dit knooppunt 10 op de T-splitsing 

de weg RA naar Werkendam en fiets via KNP 22 naar KNP 30 bij de 

aanlegplaats van de veerboot Werkendam-Gorinchem. Na de vaartocht 

met de veerboot naar Gorinchem ben je weer bij KNP 50 – Buiten de 

Waterpoort. Het vertrek- en eindpunt van de fietstocht  
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De fietstocht beginnen bij KNP 02 - Brabantse Oever in de 

Brabantse Biesbosch 

Fietsknooppunt 02 ligt op nog geen 500 meter van de aanlegplaats van de 

veerpont Kop van ’t Land. De verbinding van Dordrecht met Brabantse 

Biesbosch. KNP 02 is bij de op deze wijze fietsen van de route het begin- 

en eindpunt van de fietsroute. 

Volg vanaf dit fietsknooppunt de fietsroute zoals hierboven staat 

beschreven; via de Spieringsluis naar de Jacominaplaat en terug via de 

Noordwaard naar Werkendam.  

Sla in Werkendam bij KNP 10 LA naar KNP 11 en volg de route over het 

Nieuwe Merwedepad via de knooppunten 27 en 04 naar KNP 02 zoals 

hierboven beschreven staat. De fietsroute is enkele kilometers korter en 

heeft een lengte van circa 39 km. 
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  Aanvullende Informatie en Tips - Fietsroute Anna Jacominaplaat 

 

Websites voor algemene en toeristische Informatie 

Een breed scala aan toeristische informatie is onder meer te vinden op de websites: 

np-debiesbosch.nl; biesboschmuseumeiland.nl; vvvzhz.nl; mooigorinchem.nl; 

biesboschlinie.nl.   

 

Fietsknooppuntennetwerk 

Bij de samenstelling van de fietsroutes is gebruik gemaakt van het bestaande en 

algemeen bekende fietsknooppuntennetwerk. Bij de fietsknooppunten zijn duidelijke 

overzichtskaarten langs de kant van de weg geplaatst. Hierop staan de 

fietsknooppunten aangegeven. Voor het volgende knooppunt volg je eenvoudig de 

bordjes met de groene nummers op een witte ondergrond. 

 

Voor meer topografische gegevens en/of het nauwkeurig plannen van de eigen 

fietstocht zijn er Toeristische Kaarten waarop de knooppunten staan aangegeven. Ze 

worden onder meer verkocht bij de VVV ’s en de ANWB. 

Het is ook mogelijk een route te plannen via internet. Raadpleeg hiervoor bijvoorbeeld 

(een van) de volgende website(s): nederlandfietsland.nl; route.nl; fietsen123.nl; 

fietseropuit.nl. 

 

Oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen 

Er zijn een aantal oplaadpunten op de route. In Gorinchem zijn er oplaadpunten bij 

Petit-restaurant Boulevard aan de Buiten de Waterpoort en bij Café-restaurant 

Metropole aan het Melkpad (omgeving Westwagenstraat). In de Brabantse Biesbosch 

zijn er oplaadpunten bij het BiesboschMuseumEiland  
Meer oplaadpunten in de omgeving van de fietsroutes zijn te vinden op onder meer de 

website fietsoplaadpunten.nl. 

 

Veerdiensten 

Zie voor de veerdienst Gorinchem-Werkendam-Gorinchem de website Riveer.nl. De 

veerboot vaart regelmatig tijdens een lang (zomer) seizoen. Zie voor de dienstregeling 

de informatie op de vermelde website. Buiten het zomerseizoen is het noodzakelijk om 

de dienstregeling nauwkeurig te bekijken. De vaartijden zijn dan onregelmatiger en ’s 

zondags wordt een aantal maanden niet gevaren. 

Van Werkendam is er ook een directe verbinding met Boven-Hardinxveld aan de 

overkant van de rivier, naar KNP 51. Zie hiervoor de dienstregeling van Riveer. 

De dienstregeling voor de autoveerpont de Biesbosch tussen Kop van ’t Land en de 

Brabantse Oever is te vinden op de website veerdienstbiesbosch.nl. 

De dienstregeling van de veerpont Lage Zwaluwe – Werkendam is te vinden op de 

website leeuweveerke.nl. 

Tip! Met meerdere personen en/of plannen om meerdere malen gebruik te maken van 

de veerdienst(en), denk dan aan de mogelijkheid van een voordelige 10-vaarten 

kaart.  
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Treinverbindingen 

Gorinchem heeft een treinstation op de MerwedeLingelijn. Een regionale spoorlijn 

tussen Dordrecht, Gorinchem en Geldermalsen. Het treinvervoer is ingesteld op 

vervoer van passagiers met fiets. Vervoer van de fiets is gratis. 

De trein als een aansluitend vervoermiddel voor de langere afstanden gebruiken, is 

goed mogelijk. De treinstations Geldermalsen en Dordrecht zijn verbonden met het 

nationale railnetwerk. 

De afstand van het treinstation tot KNP 50 bij Buiten de Waterpoort is circa twee 

kilometer. De route is als volgt: 

Vanaf het treinstation RA de Stationsweg volgen naar de rotonde (circa 200 meter). 

Deze rotonde driekwart rond. Via de Lange brug (eerste brug) richting het centrum. 

Bij de tweede rotonde rechtdoor over de Korte brug (tweede brug) en de bordjes voor 

de veerponten Woudrichem en Sleeuwijk / KNP 50 blijven volgen. 

 

Vanaf Station Dordrecht is via de volgende route en knooppunten via de Veerpont 

Kop van ’t Land - Brabantse Oever naar de Brabantse Biesbosch te fietsen. Neem de 

volgende route naar KNP 86 bij de molen op de Noordendijk. Fiets van het 

Stationsplein van Station Dordrecht de Stationsweg in. Sla bij het kruispunt met de 

Singel (afstand 150 m) RA en volg de Singel over een afstand van 1,4 km naar KNP 

86 bij de molen op de Noorderdijk. Gebruik hiervoor het zigzag-fietspad de dijk op. Sla 

bij het fietspad op de dijk RA naar KNP 11. De fietsroute naar de veerpont bij KNP 43 

gaat via de fietsknooppunten 11-10-83-44-43. Deze route volgt de Wantijdijk en de 

Zeedijk over meerdere kilometers naar de veerpont. 

 

Eten & Drinken 

Op de route zijn tal van mogelijkheden om wat te drinken en/of te eten. In Gorinchem 

is een ruim aanbod binnen een afstand van 700 meter van KNP 50. Op de fietsroute 

zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden in Werkendam bij KNP 22 (De Waterman), bij de 

Spieringsluis en op het MuseumEiland. 
 

Campings en andere overnachtingsmogelijkheden 

Voor degenen die plannen hebben om tijdens, voor of na een fietstocht in de 

omgeving van de fietsroute te overnachten zijn diverse overnachtingsmogelijkheden. 

Twee campings in de directe omgeving van Gorinchem zijn Camping Lievelinge in het 

Lingebos en Camping de Mosterdpot in Woudrichem (eenvoudig te bereiken met de 

veerdienst Gorinchem-Woudrichem). Meer informatie over deze campings is te vinden 

op de websites lievelinge.nl en demosterdpot.nl. Op Fort Vuren zijn een aantal 

plaatsen voor kleine tenten. Het fort ligt aan de Waal, tegenover Slot Loevestein, op 5 

km van Gorinchem. Zie voor meer info de website fortvuren.nl.  

Zie voor B&B ’s bijvoorbeeld de website bedandbreakfast.nl en geef Gorinchem (en 

omgeving) als voorkeur aan. 

 

Overnachten in de Brabantse Biesbosch en in de directe omgeving is mogelijk. Zie 

voor de diverse mogelijkheden de website np-debiesbosch.nl. 

__________ 

© hans nunnikhoven – juni 2018 (aangepaste versie 20 juni) 


