
  

IVN Trektocht De Biesbosch:  
“Het verlangen naar de overkant” 
4- of 5-daagse wandeltrektocht door het getijdegebied van 
Nationaal Park De Biesbosch 



 

 

In een notendop: IVN Trektocht De Biesbosch 
  

Duur:     4 of 5 dagen (3 of 4 overnachtingen) 

Startpunt:  NS Station Gorinchem 

Eindpunt:    NS Station Dordrecht 

Te bereiken:  OV: trein 

Auto: parkeren op start/eindpunt 

 (www.transferiumparkeren.nl/gorinchem)  

 (www.transferiumparkeren.nl/dordrecht)  

Totale afstand:   68,1 (met extra overnachting 73,5) km 

    (resp. 15,2 – 20,0 (extra overnachting 5,4) – 16,7 – 16,0 km) 

Periode:    het hele jaar  

Bezoekerswebsite gebied:  www.np-debiesbosch.nl   

 

Route samengesteld door IVN Dordrecht, Biesboschgidsen, IVN Brabant en studenten Buas 

Financieel mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Streekfonds De Biesbosch 

 

 

 

Corona en horeca (maart 2021) Door de huidige coronamaatregelen is horeca 

onderweg helaas gesloten. Dit geldt ook voor onze Gastheren met 

horeca, waardoor hun verhaalelementen helaas voor u 

onzichtbaar blijven. We hopen op uw begrip hiervoor. De 

overnachtingslocaties zijn – tenzij hieronder anders vermeld – wel 

open voor verblijf. Tip: neem voldoende proviand mee voor 

onderweg! 

 

  

http://www.transferiumparkeren.nl/gorinchem
http://www.transferiumparkeren.nl/dordrecht


 

Overnachtingsplekken 
 

Overnachting 1:  B&B Fort Bakkerskil 

Gastheer van de Biesbosch: Marco van Beek 

   Kildijk 143, 4255 TH Nieuwendijk. Website: www.fortbakkerskil.nl 

   Reserveren via 06 45 93 48 92 of info@fortbakkerskil.nl 

 
Overnachting 2:  Jachthaven van Oversteeg (trekkershut – pod) 

Gastheer van de Biesbosch: Danny van Oversteeg / Lisa Sandberg 

Spieringsluis 5, 4251 MR Werkendam 

Website: www.jachthavenoversteeg.nl   

Reserveren via 0183-501633 of reserveringen@jachthavenoversteeg.nl  

Of 

Hotel de Brabantse Biesbosch  

[door coronabeperkingen tijdelijk gesloten] 

Gastheer van de Biesbosch: Pieter en Liesbeth Venus 

Spieringsluis 6, 4251 MR Werkendam 

Website: www.brabantsebiesbosch.nl   

Reserveren via 0183-504248 of bbbiesbosch@hetnet.nl  

 
Optionele extra  Voor een extra overnachting en een dag extra vertoeven in de 

overnachting:  Noordwaard (kanoën, fietsen, wandelen), prachtig gelegen op ca. 2,5km van de 

route van dag 2 (aftakkingsroute beschikbaar in app):  

Biesboschvakantie De Knotwilg  

(natuurkampeerplekken en trekkershutten)  

Gastheer van de Biesbosch: Sjaak en Brigitte Baelde 

Witboomkil 5, 4251 MK Werkendam. Website www.biesboschvakantie.nl  

Reserveren via 0183 – 504036 of info@biesboschvakantie.nl  

 
Overnachting 3  B&B de Biesburcht [door coronabeperkingen tijdelijk gesloten] 

(of 4):    Gastheer van de Biesbosch: Kees Kooij  en Hetty Kooij-Biesheuvel 

Johanna Naber-erf 218, 3315 HG Dordrecht. Website: www.biesburcht.nl  

Reserveren via 078 6160519 / 06 48383249 of info@biesburcht.nl   

      Of  

   Stayokay Dordrecht (tiny houses, kamers en camping)  

Gastheer van de Biesbosch: Marco Verdouw, Rianne Meerkerk  

en Ramon Utterijn 

Baanhoekweg 25, 3313 LA Dordrecht 

Website: www.stayokay.com/dordrecht  

Reserveren via 078-6212167 of dordrecht@stayokay.com  

  

http://www.fortbakkerskil.nl/
mailto:info@fortbakkerskil.nl
http://www.jachthavenoversteeg.nl/
mailto:reserveringen@jachthavenoversteeg.nl
http://www.brabantsebiesbosch.nl/
mailto:bbbiesbosch@hetnet.nl
http://www.biesboschvakantie.nl/
mailto:info@biesboschvakantie.nl
http://www.biesburcht.nl/
mailto:info@biesburcht.nl
http://www.stayokay.com/dordrecht
mailto:dordrecht@stayokay.com


 

Reserveren 
 

Je kunt de overnachtingen voor de IVN Trektocht op twee manieren reserveren:  

1. Zelf doen. Je kunt de verschillende overnachtingsplekken zelf reserveren. Zie verderop bij 

de dagbeschrijvingen voor reserveringsinfo en overnachtingsspecificaties. Vermeld bij 

reservering dat het gaat om de IVN Trektocht De Biesbosch! Boeking is op basis van 

beschikbaarheid; reserveer daarom tijdig (zeker in vakantieperiodes!).  

2. Laten doen. Je kunt de IVN Trektocht De Biesbosch als geheel pakket boeken bij 

reisorganisatie Avontuur Dichtbij, waarmee IVN een samenwerking is aangegaan. 

Reserveer je Trektocht via www.avontuurdichtbij.nl/actief/ivn-trektocht-de-biesbosch, 

waarna Avontuur Dichtbij de overnachtingen voor je regelt. Extra leuk: voor iedere 

boeking via Avontuur Dichtbij ontvangt IVN Natuureducatie €25,-, waarmee je het werk 

van IVN  ondersteunt!  

 

 
Let op: bij de veerpont van Riveer in Gorinchem (na ca. 1,5 km lopen) krijg je een dagboekje van 

de hoofdpersoon uit het verhaal mee. Meld je hiervoor bij de kassa aan de veerkade met 

vermelding van de IVN Trektocht ‘Verlangen naar de overkant’. 

 

Let op: download de route vooraf thuis met de app IVN Routes, zodat je de route offline kunt  

wandelen. Zie pdf ‘algemene informatie vooraf’ op de website voor meer voorbereidingstips. 

 

  

http://www.avontuurdichtbij.nl/actief/ivn-trektocht-de-biesbosch


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Biesbosch, een uniek zoetwater getijdegebied 
Het zoetwatergetijdengebied van Nationaal Park De Biesbosch is een zeldzaam fenomeen. ‘Op en 

neer gaand’ zoet water is op wereldschaal uniek! Ondanks de Deltawerken is er in de Biesbosch 

nog steeds zo’n 40 tot 80 cm getijdenverschil. Want via de Nieuwe Waterweg staat de Biesbosch 

in open verbinding met de zee. Het opkomende water op zee stuwt de zoetwaterafvoer van de 

rivieren steeds zo’n 50 kilometer het rivierengebied op. Als het dan vervolgens op zee weer eb 

wordt, valt deze druk weg en stroomt het rivierwater weer weg.  

 

Tegenwoordig kennen we De Biesbosch vooral als natuur- en recreatiegebied. Dat was niet altijd 

het geval! Vroeger stonden arbeid en landbouw voor velen centraal in De Biesbosch. Het land van 

riet- en biezensnijders en griendwerkers. Tot de afsluiting van het Haringvliet (1970) werden de 

buitendijkse grienden regelmatig gehakt. Tegenwoordig wordt er nog maar weinig griend gehakt. 

Door het verdwijnen van de griendcultuur veranderden hakstruiken in bomen en hakgrienden 

geleidelijk in weelderige wilgenbossen. Typisch voor De Biesbosch zijn die schots en scheef 

staande bomen.  

 

De horizon van De Biesbosch is daardoor zo’n 25 tot 30 meter ‘hoger’ komen te liggen. De eens 

zo massaal groeiende brandnetels worden nu plaatselijk volledig verdrongen door de 

reuzenbalsemien: een kruidachtige plant met roze en witte bloemen die wel 2,5 meter hoog 

wordt. Aan de randen van de wilgenbossen groeien soorten zoals berenklauw, grote klis, 

moeraskruiskruid, rivierkruiskruid en grote kattenstaart. Stuk voor stuk prachtige planten met 

kleurrijke bloemen. Niet geschikt om te snijden of hakken, maar des te meer om van te genieten 

tijdens je trektocht door De Biesbosch! Bij deze bijzondere natuur horen ook unieke dieren die je 

in de Biesbosch tegen kunt komen zoals de bever en de zee- en visarend.  

 



 

IVN Trektocht De Biesbosch van dag tot dag 
Disclaimer: Het wandelen van de IVN Trektocht is op eigen risico. IVN kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor schade of ongevallen die buiten haar schuld zijn ontstaan. Het verhaal van de IVN 

Trektocht is fictief, maar vaak wel gebaseerd op feitelijke gebeurtenissen. Eventuele identificatie met 

feitelijke personen (levend of overleden) is niet bedoeld of kan hieruit niet worden afgeleid. 

 

Het verhaal: ‘Het verlangen naar de overkant” 
De trektocht volgt de reis van veerman Thomas de Jaeger die op zoek gaat naar de verhalen van 

zijn voorouders in de Biesbosch. Thomas kan maar moeilijk aarden op de vaste wal en voelt 

continu een onbedwingbaar verlangen naar de overkant. Het beroep als veerman is dan ook op 

zijn lijf geschreven. Elk jaar heeft hij in de nacht van 18 november een vreselijke nachtmerrie en 

het blijkt dat ook zijn vader en grootvader diezelfde nachtmerrie kennen. Waar komt dat 

verlangen naar de overkant en de nachtmerrie toch verdaan? In zijn zoektocht komt hij de 

bijzondere verhalen uit de Biesbosch tegen; het verhaal van de griendwerkers en liniecrossers en 

het verhaal van een van zijn voorvaders die zijn nachtmerrie verklaart. Ga je mee op zijn 

zoektocht? En geniet tegelijkertijd van de prachtige natuur, verschillende tochten naar de 

overkant en indrukwekkende verhalen van de Biesbosch. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

DAG 1 (15,2 km) 

NS Station Gorinchem – B&B Fort Bakkerskil Werkendam  
 

De Trektocht door De Biesbosch begint bij 

NS-station Gorinchem. Lopend door de 

eeuwenoude vestingstad Gorinchem bereik 

je de rivier de Merwede. Bij Riveer, tevens 

Gastheer van de Biesbosch, krijg je een 

dagboekje mee en start het verhaal van 

veerman Thomas de Jaeger. De eerste 

overtocht is een feit. Je komt aan in 

Woudrichem en middels het Liniepad loop 

je richting de Biesbosch.  

 

De route van de eerste dag voert je eerst afwisselend langs vestingstadjes, vestingwallen, 

uiterwaarden, molens, een landgoed, een griendbosje en uitgestrekt akkerlandschap. Onderweg 

kun je op verschillende plekken achtergrondinfo over de natuur en historie lezen in de app. Ook 

kun je soms een audiofragment beluisteren, waarin de zoektocht van Thomas wordt verteld. Ook 

kom je langs Fort Altena [door coronabeperkingen tijdelijk gesloten], waar je in de brasserie even 

kunt uitrusten, en je komt na 15 km aan bij Fort Bakkerskil. In het wachthuisje van het fort is het 

dagboek van de voorvader van Thomas te bezichtigen. 

 

  



 

Overnachting 1 B&B Fort Bakkerskil 

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Marco en Hanny van Beek 

Adres Kildijk 143, 4255 TH Nieuwendijk 

Website www.fortbakkerskil.nl  

Reserveren 06 45 93 48 92 / info@fortbakkerskil.nl  

Type overnachting Ruime kamers (1-4p) met eigen kookgelegenheid 

Kosten (per overnachting) Vanaf €85,- voor 2 personen 

Extra’s (svp bij boeking aangeven)  Avondeten mogelijk tegen meerprijs; 

momenteel mee-eten wat de pot schaft i.v.m. 

coronabeperkingen (€5,- à €10,- pp) 

 Avondeten in de buurt: www.bistro-

deheerlijkckheid.nl te Sleeuwijk; 

thuisbezorgd.nl 

 Incl. ontbijt 

 Geen lunchpakket 

 Leenfiets beschikbaar (beperkt) 

 Verhuur elektrische fietsen 

 Kanoverhuur 

Biesboschpareltje in de omgeving Tussen de rivieren Maas en Merwede ligt de 

Biesboschlinie, een eiland van rust tussen Holland 

en bourgondisch Brabant. De Biesboschlinie is 

weids, verstild en ruig. Je vindt hier ook het 

beroemdste kasteel van Nederland, Slot Lovestein, 

en het vestingstadje Woudrichem. 

  

http://www.fortbakkerskil.nl/
mailto:info@fortbakkerskil.nl
http://www.bistro-deheerlijkckheid.nl/
http://www.bistro-deheerlijkckheid.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 2 (20,0 km) 

B&B Fort Bakkerskil - Spieringsluis 
Na een stevig ontbijt loop je op de 2e dag door 

het noordelijk deel van de Brabantse Biesbosch. 

Laat je hier verrassen door het weidse natuur van 

de Oostwaard en de bijzondere deltanatuur die in 

de Noordwaard is gecreëerd als overloopgebied 

bij hoge waterstanden. In het gebied zie je nog de 

restanten van het oude polderland, de 

boerderijen op terpen en ontmoet je grote 

grazers en vele watervogels. Houd de verrekijker 

in de aanslag want je hebt kans op bijzondere 

ontmoetingen met bijvoorbeeld ijsvogel, zee- en 

visarend.  

 

Neem ook de tijd om Gastheer van de Biesbosch het Biesboschmuseum [door 

coronabeperkingen tijdelijk gesloten] te bezoeken, de exposities te bezichtigen, een rondvaart 

door de Biesbosch met de fluisterboot of een hapje of drankje in het restaurant.  



 

Overnachting 2 (optie A) Camping De Heische Tip 

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Danny van Oversteeg en Lisa Sandberg 

Adres Spieringsluis 5, 4251 MR Werkendam 

Website www.jachthavenoversteeg.nl 

Reserveren www.jachthavenoversteeg.nl/trekkershut 

Type overnachting Pod – trekkershut (1-4p) 

Kosten (per overnachting) €50,- tot €95,- (incl. beddengoed) 

Extra’s (svp bij boeking aangeven)  avondeten in de buurt: Bolle Bevertje, Hotel 

de Brabantse Biesbosch, thuisbezorgd.nl  

 geen ontbijt; na coronabeperkingen wel 

mogelijk bij Gastheer Hotel de Brabantse 

Biesbosch (50m lopen) 

 Biesbosch Museumeiland 

 rondvaartbedrijf Biesbosch Fluistertours 

 fietsverhuur Hotel de Brabantse Biesbosch 

 boot- en kanoverhuur Jachthaven van 

Oversteeg 

 workshop natuurfotografie Marco de Paauw 

Biesboschpareltje in de omgeving Met een kano door het Biezengors, vooral 's avonds 

als de natuur tot rust komt. 

 

Overnachting 2 (optie B) Hotel de Brabantse Biesbosch 

[door coronabeperkingen tijdelijk gesloten] 

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Pieter en Liesbeth Venus 

Adres Spieringsluis 6, 4251 MR Werkendam 

Website www.brabantsebiesbosch.nl 

Reserveren 0183-504248 / www.brabantsebiesbosch.nl  

Type overnachting Hotelkamers (1-3p) 

Kosten (per overnachting) €99,- 

Extra’s (svp bij boeking aangeven)  Avondeten is mogelijk (tegen bijbetaling) 

 Incl. ontbijt 

 Lunchpakketje is mogelijk (tegen bijbetaling) 

 Fietsverhuur 

 Verhuur kano’s, motorboten en sloepen bij 

Gastheer Jachthaven van Oversteeg tegenover 

het hotel 

 Biesboschmuseum met exposities en 

fluisterbootexcursies (aan de route) op 1,5 km 

van het hotel 

Biesboschpareltje in de omgeving U logeert middenin Nationaal Park De Biesbosch, 

een oase van rust en ruimte! 

http://www.jachthavenoversteeg.nl/
http://www.jachthavenoversteeg.nl/trekkershut/
http://www.brabantsebiesbosch.nl/
http://www.brabantsebiesbosch.nl/


 

Optionele extra overnachting dag 2: 

Op dag 2 kun je na ca. 15km een korte aftakking nemen voor een extra overnachting bij 

Natuurkampeerterrein De Knotwilg. Deze Gastheer van de Biesbosch zit ca. 2,7 km noordelijk van 

de doorgaande wandelroute, maar is te mooi om te laten liggen! Overnacht middenin de 

Noordwaard met weidse uitzichten over het water en de vele watervogels. Indien je een dag 

langer kan blijven is het zeker aan te bevelen. Dag 3 is dan slechts 7,5 km, dus alle tijd voor een 

vaartochtje en een bezoek aan het Biesboschmuseum. 

 

Optionele extra overnachting Biesboschvakantie de Knotwilg 

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Sjaak en Brigitte Baelde 

Adres Witboomkil 5, 4251 MK Werkendam 

Website www.biesboschvakantie.nl 

Reserveren Via website / 0183 – 504036 / 

info@biesboschvakantie.nl 

Type overnachting Kampeerplekken en/of trekkershut (1-4p) 

Kosten (per overnachting) Trekkershut € 70,- per 2 personen 

Eigen tent: €18,- per 2 personen  

Extra’s (svp bij boeking aangeven)  geen beddengoed (dus zelf meenemen) 

 geen avondeten (dus zelf meenemen of 

bestellen) 

 geen ontbijt (dus zelf meenemen) 

 kanoverhuur voor prachtige vaartocht door De  

Biesbosch  

 genieten van de stilte en duisternis 

Biesboschpareltje in de omgeving U logeert in een oase van rust en ruimte en ziet 

misschien de zeearend of visarend zelfs 

overvliegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.biesboschvakantie.nl/
mailto:info@biesboschvakantie.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAG 3 (16,7 km) 

Spieringsluis – Dordtse Biesbosch 
De derde dag van de Trektocht start met een overtocht met de veerpont ‘naar de overkant’ Kop 

van het Land. Vanaf daar loop je door de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Over een natuurpad kom je 

langs rietvelden, grienden en hoor je zeer waarschijnlijk ook de kleine karekiet. Door middel van 

de app word je goed op de hoogte gehouden van de bijzonderheden in dit gebied. Na een 

afwisselende tocht kom je na 17 km uit aan de oostkant van Dordrecht. 

 

 

Overnachting 3 (optie A) B&B De Biesburcht 

[door coronabeperkingen tijdelijk gesloten] 

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Kees Kooij en Hetty Kooij-Biesheuvel 

Adres Johanna Naber-erf 218, 3315 HG, Dordrecht 

Website www.biesburcht.nl  

Reserveren 06 48383249 / info@biesburcht.nl  

Type overnachting B&B (1-4p) 

Kosten (per overnachting) € 80,- per kamer (o.b.v. 2 personen, excl. 

logiesheffing)  

Extra’s (svp bij boeking aangeven)  avondeten is mogelijk (€10,- à €15,- pp) 

 workshop brood- of pizzabakken in de 

houtoven 

 avondeten in de buurt: op 2km afstand vier 

eetgelegenheden 

 incl. ontbijt 

 lunchpakketje is mogelijk (€5,- pp) 

 2 leenfietsen beschikbaar 

Biesboschpareltje in de omgeving Ideaal gelegen voor fiets- en wandeltocht in 

Dordste deel van NP De Biesbosch; cultureel 

uitstapje naar historisch centrum van Dordrecht. 

 

http://www.biesburcht.nl/
mailto:info@biesburcht.nl


 

 

Overnachting 3 (optie B) Stayokay Dordrecht 

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Marco Verdouw, Rianne Meerkerk en Ramon 

Utterijn 

Adres Baanhoekweg 25, 3313 LA, Dordrecht 

Website www.stayokay.com/dordrecht  

Reserveren 078-6212167 / www.stayokay.com/dordrecht / 

dordrecht@stayokay.com  

Type overnachting Tiny Houses, kamers, camping (max. 4 personen 

per kamer/huisje) 

Kosten (per overnachting) prijzen vanaf €62,50 o.b.v. 2-persoonskamer 

Extra’s (svp bij boeking aangeven)  Incl. beddengoed 

 Avondeten los bij te boeken 

 Incl. ontbijt (bij campingovernachting €8,95 pp) 

 Lunchpakketje mogelijk (€8,50 pp) 

 Huurfietsen (€10,- per dag) 

 Terras prachtig gelegen aan het Moldiep 

 Kanoverhuur, fietsverhuur en rondvaarten 

vanaf het hostel 

Biesboschpareltje in de omgeving Het Biesbosch Bezoekerscentrum om de hoek, met 

een schat aan informatie over het gebied.  

 

  

http://www.stayokay.com/dordrecht
http://www.stayokay.com/dordrecht
mailto:dordrecht@stayokay.com


 

Dag 4 (16,0 km) 

Dordtse Biesbosch – NS Station Dordrecht 
Vandaag wandel je eerst in de waterrijke natuur van de Hollandse Biesbosch, waar je een bezoek 

kan brengen aan het vernieuwde Biesbosch Bezoekerscentrum (open vanaf april 2021). Bij het 

bezoekerscentrum kun je kano’s of bootjes huren en een hapje of drankje nemen. Tijdens de 

tocht kom je langs tal van mooie plekken en hoor je het spannende verhaal van de liniecrossers 

in de Biesbosch. Het verhaal van Thomas de Jaeger krijgt vandaag zijn ontknoping. Wandel 

daarna langs de rivier het Wantij en het historische havenfront van Dordrecht naar het eindpunt: 

NS-station Dordrecht CS.  

 

De IVN Trektocht De Biesbosch zit erop. Het nagenieten kan beginnen! 

 

 

 


