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Noordelijke kant van de Biesbosch 
 

11 NB - Kanonatuurroutes Noord-Brabant Door Rob Nuij 

 

 

Aanrijroute Instappunt: NB1 Biesbosch - Vissershang 

Via snelweg A27 naar Breda, afslag Hank nemen en dan verder jachthaven (Vissershang) 

volgen. Voor het parkeren bij de jachthaven betaal je € 1,25 aan de havenmeester die dan de 

slagboom open doet. Je moet wel voor 20.00 uur terug zijn anders blijft de slagboom dicht. 

 

Alternatief instappunt: NB5 Biesbosch - Bevert, vrij parkeren.  

Aanrijroute: via de snelweg A27 naar Breda, afslag Werkendam, richting Werkendam uitrijden 

tot T-splitsing, linksaf. Na 200m in de bocht linksaf, brug over en de Bandijk op en meteen de 

1e weg links, Steurgat. Deze weg circa 2km volgen tot T-splitsing, rechtsaf (links ligt de 

Seleniahoeve) de Nerzienweg op. Ga na 2,5km rechtsaf de Bevertweg op. Na circa 1,5km kom 

je na de brug op een T-splitsing, linksaf de Noordwaardweg op. Na 400m in de bocht linksaf 

het zandpad naar beneden, hier is links een kleine parkeerplaats en loopt het pad door naar 

een veldje aan het water.  

 

Vaarroute 

Vanaf Vissershang, gestart bij de jachthaven. Naar rechts, dan links uitvaren en je komt op het 

water Bovenste Gat Van Het Zand, hier rechtsaf. Voorbij het eiland wordt het water breder en 

heet dan Steurgat. Linkeroever gaan varen en bij de splitsing links langs het langgerekte 

eiland varen, noordwaarts. Aan het eind kom je uit op het brede water de Ruigt, hier 

oversteken, een beetje schuin links naar de andere kant. Rechts zie je twee waters om een 

eiland, de meest noordelijke is ook een instapplaats (ontdekt met rondrijden per auto). Er zijn 

in de Biesbosch weinig instapplaatsen. Dan aan de rechter oever een klein vaartje in, dit heet 

de Bevert. Op dit vaartje kan je een paar keer rechtsaf, is wel mooi maar loopt dood. Als je de 

Bevert uit vaart schuin oversteken en het Gat van de Noorderklip uitvaren naar eilandje 

Rietplaat. Hier is een zandstrand voor een rustpauze en eventueel zwemmen. Dan na het 

eilandje weer een heel breed water op, het Gat Van De Kampen. Dit naar links oversteken, dan 

linksaf het Gat Van Honderdendertig in, voorbij pompstation links oversteken en linksaf een 

heel mooi klein vaartje in. Dit uitvaren en op de splitsing rechtsaf, langs een in het water 

liggend wrak. Dan linksaf verder varen op het Gat Van Honderdendertig, dan iets verder heet 

het water Buitenkooigat. Hier linksaf, weer een heel mooi klein vaartje in, dit is erg ondiep. 

Rechterkant even aanhouden en aan het eind kom je weer uit op het Buitenkooigat. Hier naar 

links en dan verder kom je uit op het brede water van de Ruigt. Hier rechtsaf en iets verder is 

een heel klein zandstrandje voor eventueel een rustpauze. Dan verder de Ruigt volgen. Je kan 

rechts nog enige leuke doodlopende vaartjes in. Dan in de bocht, nog voor het Nauw Van 

Paulus, het kleinere vaartje rechts invaren, dit komt uit op het Steurgat. Dan een stuk verder 

kun je rechts een kleiner vaartje in, de Palingsloot, die komt uit op het Middelste Gat Van Het 

Zand. Iets verder kan je rechts nog een doodlopend vaartje in. Dan, als je het eiland voorbij 

bent en het water veel breder is, Spijkerboor, links aanhouden en de Oostkil invaren, hier even 

verder linkervaart aanhouden en je komt uit in de jachthaven. 

 

Samenvattend 

Het was een heel mooie vaart met heel brede en smalle vaarten en hele mooie kleine 

oerwoudachtige vaartjes. Geen overdragingen. Tochtlengte 20 km. 



TKBN  Kanonatuurroutes - Rob Nuij 

 

NB1 

NB5 


