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TV Wandeling 025: Biesbosch (NB) 
Drie routes door de nieuwe Biesbosch  
Michiel van Mourik Broekman doet 3 suggesties voor mooie wandelroutes in deze nieuwe gebieden: 

- Route a: Noordplaat   

- Route b: Deeneplaat 

- Route c: Veer – Biesboschmuseum 

Honden moeten aan de lijn. In het broedseizoen zijn er geen beperkingen. 

Samen met Harry Benschop was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het wandelnetwerk in 

het Biesboschgebied na de voltooiing van een paar grote projecten. Deze twee projecten hebben 

gezorgd voor verrassend nieuwe wandelmogelijkheden in de Brabantse Biesbosch.  

Toelichting  

Het eerste project, Ruimte voor de rivier, heeft het poldergebied Noordwaard op de schop genomen, 

waardoor hele stukken bij hoog water onder kunnen lopen en waardoor er nieuwe wandelroutes 

mogelijk worden (het oostelijke deel).  

Het tweede project, Land teruggeven aan de natuur, heeft een mooi gebied, Jantjesplaat en 

Deeneplaat, (het westelijke deel) opgeleverd. Beide gebieden zijn nu opgenomen in het 

wandelroutenetwerk van Brabant. 

Het hele gebied was tot 1421 een landbouwpolder, de Grote Waard. De St. Elisabethsvloed heeft het 

overspoeld en veranderd in een binnenmeer met getijdenwerking. Door aanslibbingen en 

bedijkingen is het geleidelijk weer in cultuur gebracht. In 1885 is een deel van het krekenstelsel 

uitgediept tot de Nieuwe Merwede, een rechtstreekse verbinding van de Waal met het Hollands 

Diep. In het begin van de 21e eeuw ontstonden er plannen om van al die poldertjes weer natuur te 

maken.  

In 2007 is besloten om de Noordwaard te ontpolderen en tot een van de grootste projecten te 

maken van Ruimte voor de rivier. Aan de noordzijde is de dijk van de Nieuwe Merwede over een 

lengte van 2 km afgegraven. Bij hoge waterstanden stroomt dan het gebied in NO-ZW richting mee 

met de rivier. Oostelijk en westelijk van het doorstroomgebied zijn een paar polders intact gebleven 

voor akkerbouw, maar het doorstroomgebied zelf is nu een mooi wandelgebied over onverharde 

kades met overal water, veel bloemen, watervogels, oerrunderen en -paarden,  en vrijwel geen 

bomen. De opheffing van een aantal boerenbedrijven heeft veel tijd en emoties gekost waardoor 

Harry Benschop en Michiel van Mourik Broekman hebben (namens TeVoet) de nodige moeite 

moeten doen om onverhard wandelen erkend te krijgen. Maar zij zijn niet ontevreden met wat 

bereikt is. Hoewel, op het laatste moment moesten toch nog twee onverharde trajecten uit het 

netwerk geschrapt worden. Jammer! Zo blijft er nog een verlanglijstje over.  

Het andere gebied strekt zich van NO naar ZW uit tussen de Nieuwe Merwede en het Gat van den 

Kleinen Hil. Het is in de afgelopen decennia door Staatbosbeheer ontwikkeld tot prachtige natuur.   

Er zitten twee mooie oude stukken Biesbosch in: de Jantjesplaat en de Deeneplaat. De laatste was 

alleen per boot bereikbaar maar dankzij fondswerving van TeVoet is er een bruggetje gebouwd 

waardoor het nu over land toegankelijk is. De rest van het gebied bestond uit weilanden die nu 

omgevormd zijn tot een waterrijk vogelgebied. Je kunt hier het 'nieuwe Biesboschgevoel' krijgen. 

Spannend hoe het gebied zich gaat ontwikkelen, qua natuur en beleving! 
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Route a: Noordplaat 

 

Start bij knooppunt 34 (Noordwaardweg)  

Lengte rondwandeling: 11 km 

Knooppuntenlint: 34 – 87 – 86 – 40 – 08 – 36 – 91 – 35 – 34 

Bij knp 35 is het mogelijk een mooi (doodlopend) pad naar het Gat van de Noorderklip te lopen 

 

Route b: Jantjesplaat – Deeneplaat 

    

Start bij knooppunt 93/94 (Deeneplaatweg). Hier is een parkeerplaats. En het pannenkoekenhuis Het 

Bolle Bevertje. 

Lengte wandeling: 15 km 

Knooppuntenlint: eerste helft rode pijlen: 93/94 – 95 – 97 – 80 – 50 – 60 – 58 – 57 – 13 – 56 – 55 – 

52 – 53 – tweede helft blauwe pijlen: let hier op, volg ri knp 54, maar vóór knp 54 linksaf over water 

naar knp 14 (voor details zie de roadmap die te vinden is op de website) – 14 – 58 – 59 – 60 – 50 – 98 

– 62 – 94/93 

Vanaf knooppunt 14 kun je ook naar het zuidwesten lopen over een dam naar knooppunt 24. In de 

zomerseizoen vertrekt vanaf hier een fietspontje over de Amer naar Lage Zwaluwe. 
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Route c: Veer Kop van ’t Land – Biesboschmuseum 

    

Start bij knooppunt 12 Veer van Kop van ’t Land 

Lengte wandeling: 7 km 

Knooppuntenlint: 12 – 68 – 10 – 11 – 15 – 82 – 85 – vanaf hier kun je naar het Biesboschmuseum 

lopen – 83 – 81 – 16 – 11 – 10 – 68 – 12 

Het Biesboschmuseum is zeer de moeite waard. Het café is ook zonder museumbezoek toegankelijk 

en je kunt er ook bootexcursies door de Biesbosch maken.  


