Toeristisch Overstappunt
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79

78
A15
E31

Sliedrecht

Beneden Merwede

80

Routes

Nationaal Park De Biesbosch

Fietsen

1

Biesboschroute, 45 km

Markering via de fietsknooppunten:
80 - 83 - 44 - 43 - 2 - 8 - 10 - 6 - 4 - 2 43 - 42 - 75 - 46 - 45 - 44 - 83 - 80

Wat is een TOP?
Een TOP is een Toeristisch Overstappunt. Vanuit deze
speciaal ingerichte locatie kunt u wandelen of fietsen
via diverse bewegwijzerde routes. Zo ontdekt u
gemakkelijkde mooiste plekken van de regio.

Tussen fietsknooppunt 43 en 2 maakt u gebruik van
veerdienst ‘de Biesbosch’, die dagelijks vaart.
Scan de QR-code voor de actuele dienstregeling.
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Markering: groene bordjes
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Een TOP is herkenbaar aan de ruim vijf meter hoge
groene halm. Meer informatie over deze en andere

Fiets-voetveer
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Kano/bootverhuur
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TOP’s vindt u op:
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www.toproutenetwerk.nl
Meer routes
Voor actuele informatie over de voorzieningen in de

Pontje Steur
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Bij fietsknooppunt 12 kunt u gebruik
maken van Pontje Steur.
Vaartijden:
Jun. t/m half sep.: dagelijks
Mei en eind sep.: za en zo
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omgeving en meer (bewegwijzerde) fiets- en wandel
routes vanaf deze TOP, scant u de onderstaande
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Biesboschcentrum Dordrecht.
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Zuid-Holland ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel.
Momenteel bevindt u zich echter op 3,11 meter boven NAP
(Normaal Amsterdams Peil).
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www.alletops.mobi/biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch
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QR-code smartphone:

Tips in de omgeving

In de omgeving
Welkom in de Biesbosch

De ANWB is in 1883 opgericht door een groep
enthousiastefietsers. Hun doel was om samen
onbezorgdte kunnen genieten van de mooie

Welkom in Nationaal Park De Biesbosch, het grootste

Nederlandselandschappen.

zoetwatergetijdengebied van Europa. Hier valt van alles te
beleven. Varen langs wilgenvloedbossen, kanoën door

Zo heeft de Vereniging er bijvoorbeeld voor gezorgd

kronkelendekreekjes, wandelen over ruige paadjes en

dat overal toeristische bewegwijzering voor wandelaars

fietsenlangs open weides en water vol watervogels.

en fietsers is. Ook hebben we zelf fietspaden aangelegd.

Speur het water af naar bevers. Geniet van de bijzondere

Eigenlijk is onze missie in al die jaren niet veranderd.

planten en bloemen. Spot vogels met een verrekijker.

Ook nu maken wij het voor onze leden mogelijk om

Luister naar het kabbelen van het water. Ervaar hoe geen

met plezier te wandelen en te fietsen. Niet meer door

dag in de Biesbosch hetzelfde is, want de natuur is altijd in

zelf paden aan te leggen, maar wel door mensen de
1

beweging.

Nationaal Park De Biesbosch werkt aan duurzaamheid.

Biesboschcentrum Dordrecht

Een bezoek aan de Biesbosch begint bij Biesboschcentrum Dordrecht. Vanuit dit
bezoekerscentrum worden activiteiten georganiseerd zoals wandelexcursies en
rondvaarten. Zelf een fluisterbootje, kano of fiets huren kan ook. Maar het Biesboschcentrum is niet alleen een vertrekpunt, het centrum biedt ook tentoonstellingen,
een groenwinkel en huiscafé ‘Biestro’. Adres: Baanhoekweg 53, Dordrecht.
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Noordwaard

weg te wijzen. Daarom biedt de ANWB dit Toeristisch
Overstappunt aan. Voor iedereen die wil genieten van

De afgelopen jaren is een groot landbouwgebied omgetoverd in een schitterend
waterrijk natuurgebied waar rivierwater de ruimte krijgt. Het weidse Biesbosch
landschap maakt het gebied aantrekkelijk voor zowel wandelaars als fietsers.
Veel verschillende soorten (zeldzame) vogels kunt u spotten in de Kleine Noordwaard.
Ook landschapskunstwerk ‘De Wassende Maan’ is het bezichtigen waard.

de mooie Zuid-Hollandse landschappen.

Op verschillende plaatsen in de Biesbosch varen rondvaartboten op zonne-energie. Ze vertrekken vanuit de bezoekers-

Amsterdam

centra in Dordrecht en Drimmelen en vanuit het Biesbosch
Museum in Werkendam. Ook zijn op veel plaatsen fluisterbootjes te huur.
Utrecht

Den Haag

Rotterdam

Mede mogelijk gemaakt door:
Deze tekst geeft de mening van de auteur weer.
De Programma-autoriteiten van Interreg IV A 2
Zeeën zijn niet aansprakelijk voor eventueel
gebruik van deze informatie.

Biesbosch Museum

In het Biesbosch Museum staan het verleden, heden en de toekomst van de Biesbosch
centraal. Daarnaast is het museum een prima uitvalsbasis voor een rondvaart met een
fluisterboot en vertrekpunt voor wandelingen variërend in lengte van 2 tot 20 kilometer.
Adres: Hilweg 2, Werkendam.
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Sterrenwacht Mercurius

Voor wie de natuur verder reikt dan de toppen van de bomen, is Sterrenwacht
Mercuriuseen bezoek waard. Bij Sterrenwacht Mercurius is veel te doen en te
ontdekkenop het gebied van ruimtevaart, weer- en sterrenkunde en maakt u op
een begrijpelijke manier kennis met wetenschap en techniek.
Adres: Baanhoekweg 75, Dordrecht.
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