
 

Het Nationaalpark De Biesbosch is een verzameling riviereilanden en zandplaten 

op de grens van Noord-Brabant en Zuid-Holland.  Het natuurgebied is ontstaan in 
de eerste helft van de 15e eeuw toen na de Sint-Elisabethsvloed de Hollandsche 
Waard onderliep en er een grote binnenzee ontstond. 

De route gaat deels over asfaltwegen, deels over met gras begroeide dijken. Het 
laatste stuk door het buitenmuseum gaat over onverharde paden. 

 
Als gevolg van beheerwerkzaamheden kunnen bestaande wandelpaden tijdelijk 
afgesloten zijn of zelfs permanent opgeheven zijn. Bij het plannen van een 

wandeling door de Biesbosch moet hier rekening mee worden gehouden en zijn 
alternatieve routes vaak noodzakelijk. Bedenk dat kaartmateriaal en informatie 

van Google Maps of Google Earth niet meer actueel kan zijn. 
 
De wandeling start op de parkeerplaats bij het Biesbosch-museum. Van hieruit 

gaat het in zuidelijke richting. Net voorbij het museum blijf je de weg volgen en 
sla je linksaf. Na 500 meter kom je langs een parkeerplaatsje. Hier kun je rechts 

omhoog lopen naar een heuvel met uitzicht over de Petrusplaat. 
 
De Petrusplaat is een van de drie spaarbekkens voor de bereiding van drinkwater 

voor onder andere Rotterdam en omgeving. Dit bekken heeft een oppervlakte 
van 106 hectare. Om de kwaliteit van het water te kunnen beoordelen wordt 

gebruik gemaakt van vissen. 
 

Eenmaal terug op de asfaltweg ga je verder in oostelijke richting en  steek je de 

brug over. 
 
Tot voor kort kon je op de plaats waar de brug ligt rechtsaf slaan en over de dijk 

rondom de Maltha-polder lopen. Aan de oostkant van de polder is een 
vogelkijkhut. Deze is nu alleen nog via de asfaltweg te bereiken. 

 
Als je de brug over bent, na het bosrandje, klim je over het hek en loopt over de 
dijk in  noordelijke richting. Na anderhalve kilometer buigt de dijk naar links af 

en kom je uit bij het gemaal Boomgat. 
 

Je slaat hier links af en volgt de asfaltweg. Op de Y-splitsing 100 meter verder 
hou je rechts aan. Na iets minder dan 2 kilometer kom je uit op de doorgaande 
verkeersweg, waarover je ook naar het museum bent gereden. 
 



Vroeger kon je hier de weg oversteken en langs de Nieuwe Merwede door de 

Noordwaard lopen. Nu is dat helaas niet meer mogelijk en moet je de asfaltweg 
volgen. 
 

Hoewel het fiets-/voetpad aan de linkerkant van de weg loopt, loont het de 
moeite om zo nu en dan ook aan de rechterkant van de weg te kijken in de 

richting van de waterplassen. Dit is een eldorado voor vogels als ganzen, 
aalscholvers en reigers. 
 

Na zo’n 500 meter kun je via een parkeerplaats aan de rechterkant van de weg 
tot aan de rivieroever komen. 

 
Je  vervolgt de weg en na 1300 meter kun je rechtsaf slaan in de richting van 
Kop Van ’t Land. Na 500 meter bereik je de veerpont, die de verbinding tussen 

Noord-Brabant en Zuid-Holland onderhoudt. 
 

Aan de linkerkant van de weg, bij het bushokje, staat een informatiebord, dat je 
de weg wijst naar de wandelroute ´De Kleine Noord´. Deze wandelroute over 
een met gras begroeide dijk in de richting van de Spieringsluis  is echter 

doodlopend. 
 

Ook hier zit er niets anders op, dan de asfaltweg te volgen om de Spieringsluis te 

bereiken. Deze sluis met ophaalbrug vormt de doorgang tussen de Biesbosch en 
de Nieuwe Merwede. 

 
Vanaf de sluis volg je de richtingborden naar het Biesboschmuseum. Na 1600 
meter sla je bij de paal met routenummers rechtsaf het graspad op. Dit pad 

voert je door het buitenmuseum door een gebied met waterpoelen, knotwilgen, 
rietkragen en eendekooien. Uiteindelijk kom je bij het gebouw van het 

Biesboschmuseum uit. 
 



 


