
 
 

 

 

 

 

 

 Fietsroute Rondom Brabantse Biesbosch – 58 km 

 Fietstocht rondom de Brabantse Biesbosch van Werkendam 

 naar Lage Zwaluwe en via Drimmelen naar Hank en terug 

 naar Werkendam  
 

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 het 

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. 

Vanaf de landtong bij de Jacominaplaat vaar je fluisterstil met het elektrisch 

aangedreven veerpontje over de Amer naar Lage Zwaluwe. Volg van Lage Zwaluwe de 

fietsroute over het mooie fietspad – het Beverpad - op de dijk langs de Amer naar 

Drimmelen. De dijk geeft prachtige vergezichten over de Amer en de weidse 

Biesbosch. 

 

 

 

Vanaf Drimmelen volgt een traject van een kleine 10 kilometer door een meer 

verstedelijkt gebied naar de brug van Keizersveer over de Bergsche Maas. Je fietst 

onder meer door een van de oudste steden van Nederland – Geertruidenberg. Via de 

brug wordt de route vervolgd naar Hank en verder naar de Vissershang aan de rand 

van de Brabantse Biesbosch. 

Fiets vanaf Hank over het fietspad op de dijk langs het Steurgat naar Werkendam. Een 

mooie fietsroute aan de oostzijde van de Biesbosch.  

De fietstocht wordt afgesloten met een vaartocht vanaf KNP 30 in Werkendam met de 

veerboot Werkendam-Gorinchem naar KNP 50 – Buiten de Waterpoort in Gorinchem. 
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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’ 16 bladzijden afgedrukt op 4 

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

fietstocht. De korte routebeschrijving staat op bladzijde 9 en 10. 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
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Beschrijving van Fietsroute Rondom Brabantse Biesbosch 

Fietstocht Brabantse Biesbosch van Werkendam naar de overkant 

van de Amer en terug langs de oostzijde de Brabants Biesbosch 

Gorinchem - Werkendam – Lage Zwaluwe – Drimmelen – Geertruidenberg - 

Raamsdonkveer – Hank – 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 Hilweg en 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.  
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Fiets bij KNP 08 RD naar de 

Spieringsluis. Fiets over de brug bij de 

Spieringsluis en volg de weg door het 

gelijknamige buurtschap. Daarna 

volgt een smalle weg en fietspad. De 

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 de rivier met de 

Hollandse Biesbosch aan de overkant. 

 

Halverwege op de route tussen de 

Spieringsluis en de Jacominaplaat 

staat aangegeven dat het pad 

afgesloten kan zijn. Indien het pad 

afgesloten is voor fietsers, dan heeft 

dat waarschijnlijk 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. 

De Jacominaplaat is het punt waar het Maaswater en een groot deel van het Rijn- en 

Waalwater via de Nieuwe Merwede in het Hollandsdiep stroomt. Het overgrote deel 

van het rivierwater stroomt op gezette tijden via de spuisluizen in de Haringvlietdam 

in de Noordzee. 
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Met veerpontje van de Brabantse Biesbosch naar Lage Zwaluwe 

De verbinding tussen de Brabantse 

Biesbosch en Lage Zwaluwe aan de 

overkant van de Amer wordt verzorgt door 

‘t Leeuwe Veerke. Een veerpontje met een 

fluisterstille elektromotor op zonne-

energie. 

Houd rekening met het vaarschema. In de 

maanden juni, juli, augustus en in de 

eerste twee weken van september vaart 

het veerpontje dagelijks. Daarna in de 

maanden september en oktober uitsluitend 

van donderdag t/m zondag. Kijk voor de 

zekerheid op het vaarschema (2018) van 

de veerdienst. Dit is te vinden op de 

website leeuweveerke.nl. De beschreven 

fietstocht is bijvoorbeeld in de maanden 

november en december niet mogelijk. 

Betaling van de vaarkaartjes vindt plaats bij het verlaten van het pontje in Lage 

Zwaluwe. 

 

Van Lage Zwaluwe langs de oever van de Amer naar Drimmelen 

Bij de aanlegplaats van het veerpontje in Lage Zwaluwe bevindt zich KNP 90. Fiets van 

dit knooppunt naar KNP 21 in Lage Zwaluwe en vervolgens richting KNP 63. Fiets in de 

dorpskern van Lage Zwaluwe via de Nieuwlandsedijk naar de kruising met de 

Amerweg. Sla LA en fiets de Amerweg op. Neem na ongeveer een kilometer het 

fietspad omhoog, de dijk op. 

Volg het fietspad – het Beverpad - op de 

dijk langs de Amer over een afstand van 

circa 6 km naar Drimmelen. Vanaf het 

fietspad zijn er geregeld mooie 

vergezichten naar de Brabantse 

Biesbosch. In oostelijke richting is de 

Amercentrale prominent aanwezig. In de 

nabijheid van de elektriciteitscentrale 

wordt duidelijk waarom deze kollossale 

centrale in de gehele Brabantse Biesbosch 

en zelfs nog verder weg, zichtbaar is. 

De dijk op de zuidoever van de Amer is in 

1954 aangelegd. Hierbij  is een 

krekengebied ingepolderd dat voorheen in 

open verbinding met de Amer stond. Bij 

de uitwateringsluis, het punt waar het 

fietspad omlaag en weer omhoog loopt, bevindt zich binnendijks Natuurgebied Gat van 

den Ham. Hier is nog enigszins een indruk te krijgen van een gebied dat op een aantal 

punten vergelijkbaar is met de Biesbosch. Hoge Zwaluwe ligt ongeveer vier kilometer 
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zuidelijker en had voor de aanleg van de dijk nog een (getijden) haven met een open 

verbinding met de Amer. 

 

 

 

Fiets over het fietspad naar Drimmelen. Even voor Drimmelen komt het fietspad uit op 

de doorgaande weg naar Drimmelen. Fiets via de Ruilverkavelingsweg, de Batterij en 

de Dorpsstraat naar KNP 98 en enkele honderden meters verder naar KNP 97. In de 

directe omgeving van deze knooppunten bevindt zich de Haven van Drimmelen. Aan 

de haven is het Bezoekerscentrum Biesboschcentrum Drimmelen gevestigd. 

Aan de kade aan de buitenzijde van de haven is de aanlegplaats van een aantal 

rondvaartboten voor tochten in de Brabantse Biesbosch. 
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Van Drimmelen via Geertruidenberg naar Hank aan de overkant van de 

Bergsche Maas 

Verlaat Drimmelen vanaf KNP 97 in zuidelijke richting naar KNP 96. Fiets na de 

Stationsweg over de Sluizenweg naar de kruising met de provinciale weg N623; KNP 

96. Een afstand van circa 2 km. Fiets de rotonde voor driekwart rond en volg het 

fietspad langs de provinciale weg naar KNP 44. Na 1.5 km wordt met een brug de 

Amertak gepasseerd. Volg bij KNP 44 de met wit-rode bordjes aangegeven fietsroutes. 

De route ligt op het fietspad met tweerichtingsverkeer aan de linkerkant van de 

doorgaande verkeersweg. Fiets langs Geertruidenberg aan de linkerkant en 

Raamsdonkveer aan de rechterkant, via de knooppunten 44, 40 en 42 naar KNP 24. 

Dit laatste knooppunt ligt enkele honderden meters nadat rivier de Donge via een 

brug is gepasseerd. 

Geertruidenberg is een oude vestingstad. Fiets/loop om een indruk te krijgen van deze 

oude stad bij KNP 42 het oude centrum in. Lees hierover meer bij de Aanvullende 

Informatie en Tips 

Sla bij KNP 24 LA en volg de Maasdijk over een afstand van 2 km naar de oprit van de 

brug van Keizersveer; naar KNP 35. Volg het fietspad dat bij de brug vanaf KNP 35 

naar rechts afbuigt en volg de route richting KNP 01. Sla direct na de onderdoorgang 

van de snelweg LA, richting Hank. Fiets over de brug via het fietspad aan de oostzijde 

van de brug naar de overkant. Volg bij het kruispunt met de Keizer Napoleonweg, de 

Kurenpolderweg naar Hank; richting KNP 77 / KNP 18. Sla op KNP 77 kort na het 

viaduct onder de snelweg, LA en sla na 200 meter op de kruising RA en fiets de 

Buitendijk op. Na 300 meter bevindt zich de kruising in de omgeving van KNP 18. 

 

  

Van Hank via het mooie fietspad over de dijk langs de Spijkerboor en het 

Steurgat naar Werkendam 

 

Sla op de kruising bij KNP 18 LA en fiets de Nathalweg in, richting KNP 14 / 

Vissershang. Volg de fietsroute richting KNP 14. Deze route volgt de Oranjepolderweg 
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en de Aakvlaaiweg en komt uit op het fietspad op de dijk. Fiets enkele kilometers over 

de dijk naar de Vissershang. Vervolg het fietspad – het P.C. van den Hoekpad - over 

de dijk voor een fietstocht zonder pauze bij de Vissershang. 

Het haventje aan de rand van de Biesbosch biedt mogelijkheden voor een aangename 

pauze. Er is een café-restaurant aan de havenkant. Daarnaast zij er mogelijkheden om 

met een fluisterboot een vaartochtje van circa 2 uur in de Biesbosch te maken. 

Volg vanaf de Vissershang het P.C. van den Hoekpad richting KNP 14 en vervolgens 

KNP 12 en KNP 22 in Werkendam. Deze route volgt het fietspad over de dijk langs het 

Steurgat naar Werkendam. Een prachtige fietsroute over het hooggelegen fietspad op 

de dijk. De route geeft talrijke sfeervolle indrukken van de Biesbosch. Bij KNP 12 vaart 

Pontje Steur heen en weer tussen de Oostwaard en de Noordwaard. Het fietspad op de 

dijk komt uit bij KNP 22 in Werkendam. 

 

 

Tenslotte met de veerboot van Werkendam naar KNP 50, in Gorinchem 

Fiets van KNP 22 naar KNP 30 bij de aanlegplaats van de veerboot Werkendam -Boven 

Hardinxveld – Gorinchem. Vaar met de snelvarende  veerboot in korte tijd naar KNP 

50 aan de Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Het begin– en eindpunt van de route. 

Voor degenen die gestart zijn bij KNP 02 en via dit knooppunt als eindpunt de 

fietstocht in de omgeving willen afronden is de route tussen KNP 22 en KNP 02 als 

volgt. Sla bij KNP 22 LA en fiets via KNP 10 naar KNP 11 aan de rand van de 

bebouwde kom van Werkendam. Sla bij dit KNP 11 RA en vervolg de fietsroute naar 

KNP 02 zoals beschreven staat aan het begin van deze routebeschrijving.  

Het is ook mogelijk om de fietstocht af te sluiten in Gorinchem en met de trein terug 

te rijden naar Dordrecht. De MerwedeLinge spoorlijn onderhoudt een regelmatige 

treinverbinding tussen Gorinchem en Dordrecht. De fiets kan gratis in de trein 

meegenomen worden. 

 

 

 

____________________ 
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Korte Beschrijving Fietsroute Rondom Brabantse Biesbosch 

Fietstocht Brabantse Biesbosch van Werkendam naar de 

Jacominaplaat en via de Noordwaard terug 
Gorinchem – Werkendam – Spieringsluis – Jacominaplaat – Lage Zwaluwe – 

Drimmelen – Geertruidenberg – Hank – 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. 

 

Vaar met het veerpontje naar Lage Zwaluwe. Aan de rand van het dorp is 

KNP 90. Fiets LA de Nieuwlandsedijk op naar KNP 21. Volg vanaf dit 

knooppunt, LA de Amerweg richting KNP 63. Neem na ongeveer een 

kilometer het fietspad links omhoog de dijk op; het Beverpad. Volg dit 

fietspad de volgende 6 km naar Drimmelen. Fiets Drimmelen in, naar KNP 

98 en KNP 97 bij de Haven van Drimmelen..  

Ga in Drimmelen bij KNP 97 naar KNP 96 en verder naar Geertruidenberg 

en Raamsdonkveer om vervolgens over de brug bij Keizersveer naar Hank 

te fietsen.  

De route van laatste traject van Hank naar Werkendam volgt het fietspad 

over de dijk langs het Steurgat. Volg de volgende knooppunten: 

KNP 97 (Drimmelen) -> 96 -> 44 -> 40 -> 42 -> 24 -> 35 -> 01 -> 77 -

> 18 (Hank) -> 14 -> 12 -> 22 (rand bebouwde kom Werkendam) 
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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. 

  

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-Brabantse Oever. De verbinding van Dordrecht 

met de 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, met het 

veerpontje naar Lage Zwaluwe aan de overkant van de Amer en van daar 

via Drimmelen en Geertruidenberg en vervolgens via de verkeersbrug 

over de Bergsche Maas naar Hank. Vervolg de fietsroute van Hank over 

het fietspad langs het Steurgat terug naar Werkendam.  

Sla aan het einde van het fietspad in Werkendam bij KNP 22 LA en fiets 

via KNP 10 naar KNP 11 en volg de route over het Nieuwe Merwedepad 

via de knooppunten 27 en 04. Steek bij KNP 04 de verkeersweg over en 

sla RA en volg het fietspad langs de verkeersweg naar KNP 02. De 

fietsroute is – vanaf KNP 02 gemeten - enkele kilometers korter. 

Voor fietsers uit Dordrecht en omgeving is het ook mogelijk om de 

fietstocht af te sluiten in Gorinchem en met de trein terug te rijden naar 

Dordrecht. De MerwedeLinge spoorlijn onderhoudt een regelmatige 

treinverbinding tussen Gorinchem en Dordrecht. De fiets kan gratis op de 

trein meegenomen worden. 

 
 

____________________ 
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 Aanvullende Informatie en Tips  

 Fietsroute Rondom Brabantse Biesbosch 
 

Algemene en Toeristische Informatie 

Websites voor 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; zuiderwaterlinie.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 

is een oplaadpunt bij Hotel Logis de Brabantse Biesbosch, Spieringsluis, Werkendam 

en op het MuseumEiland.  
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 Hardinxveld aan de overkant 

van de rivier (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 autoveerpont 

vaart regelmatig, zeven dagen in de week en het gehele jaar door. 

De dienstregeling van de veerpont Lage Zwaluwe – Werkendam staat op de website 

leeuweveerke.nl. In de maanden juni t/m augustus vaart het pontje regelmatig en op 

alle dagen van de week (kalenderjaar 2018). Buiten deze periode is de dienstregeling 

minder regelmatig. Bekijk de dienstregeling nauwkeurig. In november en december 

vaart het pontje niet. Betaling van het vaarkaartje is bij de aanlegsteiger van de 

veerpont in Lage Zwaluwe. 

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.  

 

Informatie Drimmelen, Geertruidenberg en de Vissershang 

Drimmelen 

Het Bezoekerscentrum De Brabantse Biesbosch in Drimmelen heeft een breed scala 

aan informatie over Nationaal Park de Biesbosch. Het centrum is het vertrekpunt van 

georganiseerde tochten in de Brabantse Biesbosch onder leiding van een gids. In het 
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centrum wordt verse koffie geserveerd. Ook is er een boten-en kanoverhuur. Zie voor 

meer informatie de website biesboschcentrum.nl. 

Rederij De Zilvermeeuw verzorgt vaartochten van circa twee uur in de Brabantse 

Biesbosch. Vertrek vanaf de kade in Drimmelen. De vaartochten geven een boeiend 

beeld van de Brabantse Biesbosch vanaf het water gezien. Voor meer informatie zie de 

website zilvermeeuw.nl. 

 

Geertruidenberg 

Geertruidenberg is een oude vestingstad. Het is een van de oudste steden van 

Nederland. De stad maakte vroeger onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie. Een lange 

verdedigingslinie in (het huidige) Noord-Brabant van Bergen op Zoom via Willenstad 

naar Den Bosch en verder in oostelijke richting naar Grave. Zie voor meer informatie 

over deze verdedigingslinie en over Geertruidenberg de website zuiderwaterlinie.nl. 

 

Fiets (of loop) om een indruk te krijgen van het oude centrum van Geertruidenberg bij 

KNP 42 het oude centrum in.  Ga bij KNP 42 LA de Gasthuisstraat in (richting KNP 44). 

Fiets LA de Havendijkstraat in en fiets door deze straat en aansluitend de 

Vismarktstaat. Houd aan het einde van de Vismarktstraat links aan. Fiets via de Markt 

en de Brandestraat terug naar de Gasthuisstraat en naar KNP 42 aan de Stationsweg. 

De lengte van dit rondje is circa een kilometer. Vervolg bij KNP 42 de fietsroute. Sla 

LA en vervolg de weg naar KNP 24 en verder. 

 

De Vissershang in Hank 

De Vissershang is een pittoresk haventje aan de rand van de Biesbosch bij Hank. Het 

biedt mogelijkheden voor een pauze. Er is een café-restaurant aan de havenkant. 

Daarnaast zij er mogelijkheden om met een fluisterboot een vaartochtje van circa 2 

uur in de Brabantse Biesbosch te maken. Ook is er onder meer verhuur van kano’s. 

Zie voor meer informatie de website vissershang.nl. 

 

Treinverbindingen en oude spoorlijnen 

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 en RA. 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. KNP 50 

bevindt zich Buiten de Waterpoort, het vertrekpunt van de veerpont naar Werkendam. 
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Vanaf het Treinstation in Dordrecht is de route als volgt:  

Fiets vanaf het Stationsplein bij Station Dordrecht de Stationsweg in. Sla bij het 

kruispunt met de Singel (een afstand van 150 meter), RA en volg de Singel naar KNP 

86 (een afstand van 1,4 km). Ga via het zigzag-fietspad bij de molen de Noordendijk 

op. Hier bevindt zich KNP 86. Sla bij dit knooppunt RA en volg de Noordendijk naar 

het drukke kruispunt met de Oranjelaan. Sla hier LA en sorteer bij de afslag voor. Volg 

na het kruispunt de verkeersweg tot vlak voor de brug over het  Wantij. Sla RA en 

fiets de Badweg in, richting KNP 10. 

De fietsknooppunten op een rijtje vanaf KNP 86 op de Noordendijk via de veerpont 

Kop van ’t Land - Brabantse Oever naar de Brabantse Biesbosch: 

KNP 86-11-10-83-44-43-02. 

De route volgt de Wantijdijk en de Zeedijk over meerdere kilometers naar de 

veerpont. De totale afstand van station naar KNP 02 in de Brabantse Biesbosch 

bedraagt circa 10 km. 

 

De oude Langstraatspoorlijn tussen Lage Zwaluwe en ’s-Hertogenbosch 

De Langstraatspoorlijn was een spoorlijn tussen Lage Zwaluwe en ’s-Hertogenbosch. 

Het was een spoorlijn voor goederentransporten en personenvervoer en is geopend in 

1886. Het goederentransport bestond hoofdzakelijk uit leer en leerproducten. De 

Langstraat was in die tijd een belangrijke regio voor de productie van schoenen. Een 

groot deel van de spoorlijn is ruim een halve eeuw later, in 1950 weer gesloten. De 

meeste plaatsen aan de spoorlijn hadden een treinstation in die tijd. De voormalige 

spoorlijn met de stations geeft een verklaring voor het veelvuldig voorkomen van het 

straatnaambordje  ‘Stationsweg’ in de regio. Een voorbeeld hiervan is de Stationsweg 

in Geertruidenberg. 

 

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. Langs de 

fietsroute zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden in Werkendam bij KNP 22 (De 

Waterman), bij de Spieringsluis, in Drimmelen bij de haven, in Geertruidenberg en bij 

de Vissershang in Hank. 

 

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. 
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Natuur- en landschapsgebieden 

Nationaal Park De Biesbosch 

Nationale Park De Biesbosch is een van de grootste zoetwatergetijdengebieden van 

Europa. Het park bestaat uit de Brabantse-, de Dordtse-, en Sliedrechtse Biesbosch. 

In de Sliedrechtse Biesbosch is de invloed van eb- en vloed vanuit zee het grootst. 

Recent heeft De Biesbosch belangrijke functies gekregen als buffergebied voor de 

aangrenzende rivieren bij hoge rivierwaterstanden. Tevens is een geïntensiveerde en 

regelmatige wisselwerking met de omliggende rivieren tot stand gebracht. Een aantal 

kenmerkende aspecten van een deltagebied zijn hiermee teruggekomen.   

De Biesbosch staat onder een voortdurende invloed van de getijden van de zee. Het  

water in het gebied zelf heeft een zoetwatersamenstelling, maar het waterpeil 

fluctueert met de getijden en met de waterstanden van de aangrenzende rivieren. Dit 

had en heeft een specifieke en bijzondere natuur tot gevolg. Biezen, wilgen en riet zijn 

kenmerkende begroeiingen. Steltlopers zoals grutto’s, scholeksters, kieviten en kluten 

komen veelvuldig voor. Bevers zijn niet zeldzaam meer. Visotters zijn gearriveerd of 

worden verwacht. Zeearenden en visarenden komen al meerdere jaren in kleine 

aantallen voor in de Biesbosch. Het gebied is van belang voor diverse vissoorten. De 

Biesbosch is van betekenis voor de insectenpopulatie in Nederland. Grote grazers 

zorgen voor een belangrijk deel voor het groenbeheer.  

Bezoekers aan het gebied kunnen op velerlei wijze activiteiten ontplooien die het zelf 

ervaren van het gebied mogelijk maken. Wandelen, fietsen en varen zijn bekende en 

algemene activiteiten voor De Biesbosch. 

Algemene en actuele informatie over dit NP-de Biesbosch is te vinden op de website 

np-debiesbosch.nl. 

 

Natuurgebied Gat van den Ham 

De dijk op de zuidoever van de Amer is in 1954 aangelegd. Hierbij  is een 

krekengebied ingepolderd dat voorheen in open verbinding met de Amer stond. Bij de 

uitwateringsluis, het punt waar het fietspad omlaag en weer omhoog loopt, bevindt 

zich binnendijks Natuurgebied Gat van den Ham. Hier is nog enigszins een indruk te 

krijgen van een gebied dat op een aantal punten vergelijkbaar is met de Biesbosch. 

Hoge Zwaluwe ligt ongeveer vier kilometer zuidelijker en had voor de aanleg van de 

dijk nog een (getijden) haven met een open verbinding met de Amer. 

 

Natuurgebied De Cloppenburg (Brabants Landschap) 

Dit niet zo grote maar karakteristieke uiterwaardengebied ligt buitendijks bij de 

dorpskern van Werkendam. Bij de aanlegplaats van de veerboot is een voetpad dat 

het gebied ingaat.  

 

Natuurgebieden Avelingen (Staatsbosbeheer), Groesplaat en 

Sleeuwijkerwaard (Brabants Landschap) 

Deze natuurgebieden liggen aan de Nieuwe Merwede. Het zijn karakteristieke 

uiterwaardengebieden. Tijdens de overtocht met de veerboot van Werkendam naar 

Gorinchem vaart de veerboot langs deze natuurgebieden. De Avelingen ligt over een 

lengte van ruim een kilometer voor de Merwedebrug aan de kant van Hardinxveld en 

Gorinchem. De Sleeuwijkerwaard en de Groesplaat liggen naast elkaar en strekken 

zich uit van de Merwedebrug bij Sleeuwijk tot aan Woudrichem. 
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Nieuwe, gegraven rivieren 
In de tweede helft van de 19e eeuw en begin 20e eeuw zijn de Nieuwe Merwede en de 

Bergsche Maas gegraven en is de Maas afgedamd bij Poederoijen. De grote projecten 

hadden een duidelijk verband met elkaar. Ze hadden en hebben als doel het 

waterbeheer in een groot deel van Nederland te verbeteren. De uitvoering ervan is tot 

op de dag van vandaag nog steeds van grote betekenis voor de waterveiligheid en het 

waterbeheer en voor de scheepvaart. 

 

Nieuwe rivier de Bergsche Maas voor deel in oude Maasbedding (1888-1904)   

Het graven van de Bergsche Maas was een enorm project. De nieuwe waterloop van 

Hedikhuizen tot Geertruidenberg werd in de periode van 1888-1904 uitgevoerd.  

Grote, door stoom aangedreven graafmachines zijn hiervoor ingezet. De rivierloop is 

hierbij voor een belangrijk deel in de oude maasbedding gelegd. De rivier is echter 

totaal niet meer te vergelijken met de (oude) Maas die hier eeuwen geleden stroomde. 

De nieuwe rivierloop heeft een recht-toe-recht-aan verschijning. Overal vrijwel even 

breed, rechte oevers zonder kribben, strandjes of dergelijke. De oevers bestaan 

voornamelijk uit gelegde basaltblokken en stortsteen. 

 

Aansluitend is in dezelfde periode de Amer aan de zuidkant van de Brabantse 

Biesbosch onder handen genomen. Deze watergeul van de Biesbosch is 

genormaliseerd. De Amer kwam hierbij in het verlengde van de Bergsche Maas te 

liggen. De Amer vormt sindsdien vanaf Geertruidenberg de verbinding van de Maas 

met het Hollandsdiep.  

De oevers zijn met basaltblokken en stortsteen rechtgetrokken. Aan de kant van de 

Biesbosch is de oever wat meer gesloten gemaakt. 

Pas veel later, in 1954, is de Amer aan de kant van Drimmelen en Lage Zwaluwe van 

een dijk voorzien. Hiermee is een Biesboschachtig gebied aan de zuidzijde volledig 

ingepolderd en afgesloten voor getijdenwerking. 

 

Aanleg van nieuwe rivier de Nieuwe Merwede 1861-1874 

De graafwerkzaamheden vonden plaats in de periode 1861-1874.  De aanleg van deze 

rivier heeft dus plaatsgevonden voor de aanleg van de Bergsche Maas. De Biesbosch 

kan in de tijd van de aanleg van de Nieuwe Merwede veel meer gezien worden als een 

groot aaneengesloten gebied van Brabantse, Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch. Het 

gehele gebied had toen tweemaal per etmaal met eb en met vloed te maken. 

Voortdurende veranderingen van waterstanden en voortdurend heen en weer gaande 

stromingen traden op in een breed- en fijnmazig netwerk van watergeulen en kreken. 

 

Voor het graven van de Nieuwe Merwede zijn in een periode rond 1862 een viertal 

sluizen gebouwd. De bouw maakte onderdeel uit van de werkzaamheden van de 

dijkenbouw langs de gedeelde Biesbosch.  Aan de kant van Zuid-Holland zijn de 

Ottersluis (vlakbij Kop van ’t Land)  en de Helsluis (aan de Beneden-Merwede) 

gebouwd. Aan de kant van Noord-Brabant gaat het om de Spieringsluis (in de 

Biesbosch, circa 10 km van Werkendam) en de Sassluis (bij de dorpskern 

Werkendam). Bij de dijkenaanleg zijn watergeulen volgestort zodat de dijken geen 

water doorlaten en een stevige ondergrond  krijgen. 
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De Nieuwe Merwede ligt voor een deel op een belangrijke, maar voor de 

graafwerkzaamheden, veel smallere watergeul van de Biesbosch. De gegraven rivier 

heeft een complete verandering van de afvoer van rivierwater tot gevolg. Alsook van 

de mogelijkheden die het getijdenwater heeft om landinwaarts te stromen. Een directe 

en continue verbinding tussen Merwede/Waal en het Haringvliet is met de Nieuwe 

Merwede tot stand gekomen. De rivier is breed; circa 500 meter en op een aantal 

plaatsen nog wat breder. Deze rivier is aanzienlijk breder dan de Bergsche Maas.  

De rivierafvoer van Waal/Merwede kan zowel via de Beneden-Merwede richting 

Dordrecht, als via de Nieuwe Merwede richting Moerdijk plaatsvinden. Dit verhoogt de 

mogelijkheden van de afvoer van het rivierwater aanzienlijk.  

In de Biesbosch is met de nieuwe rivier de Nieuwe Merwede een definitieve scheiding 

van de Brabantse Biesbosch aan de ene kant en de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch 

aan de andere kant, tot stand gekomen. De enige directe verbinding tussen beide 

gedeelten is de (auto)veerpont bij de Kop van ‘t land. 

 

Deltawerken en het Kierbesluit Haringvliet 2018 

Tijdens de watersnoodramp van 1953 vinden er ook overstromingen in de Brabantse 

Biesbosch en aangrenzende gebieden plaats. Er is een dijkdoorbraak van de Buitendijk 

bij Nieuwendijk met enkele dodelijke slachtoffers. 

Hoewel de grote projecten van de Deltawerken op een aanzienlijke afstand van het 

Land van Heusden en Altena en de (Brabantse) Biesbosch liggen, zijn ze wel degelijk 

van invloed.  

 

Tot de aanleg van de Deltawerken en in het bijzonder tot de bouw van de 

Haringvlietdam met uitwateringssluizen blijft de invloed van de zee groot; zowel in de 

Biesbosch alsook op de Amer, Bergsche Maas en Merwede. De getijdenverschillen zijn 

aanzienlijk en treden ook verder landinwaarts op. In de Brabantse Biesbosch zijn 

dagelijkse verschillen in waterhoogten tussen eb en vloed van tussen een en twee 

meter niet bijzonder. De binnenscheepvaart en de zoetwatervisserij dienen 

voortdurend rekening met de getijden te houden. Havens zijn er op plaatsen waar dit 

later niet meer mogelijk is. Na de aanleg van de Haringvlietdam in 1971 zijn de 

getijdenverschillen over het algemeen niet meer dan enkele decimeters. Uitschieters 

blijven echter nog steeds mogelijk.   

 

Het Kierbesluit Haringvliet 2018 regelt het gecontroleerd open zetten van de 

Haringvlietsluizen. De sluizen worden niet meer uitsluitend gebruikt voor het naar zee 

spuien van rivierwater. Ze zullen in 2018 ook gebruikt worden van het naar binnen 

laten van zeewater in het Haringvliet. Het gaat om een beperkte inlaat. De gevolgen 

zullen desondanks aanzienlijk zijn. Een grotere eb- en vloedwerking in het Haringvliet, 

maar ook de Brabantse Biesbosch en de aangrenzende rivieren Amer, Bergsche Maas 

en Nieuwe Merwede. Menging van zout zeewater en zoet rivierwater. Trekvissen 

krijgen meer mogelijkheden om via het Haringvliet de grote rivieren op te zwemmen. 

___________________ 
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