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VOORBEELD van een favoriete wandeling:  

AVONTUURLIJK WANDELEN DOOR DE BIESBOSCH (ZH) 

Favoriete wandeling van Michiel van Mourik Broekman 

Door een woest Biesboschgebied met als toetje een dijktraject met grandioos uitzicht op de 

rivier. 

Waarom dit mijn favoriet is: 

Bij mijn weten kan je bijna nergens in Nederland de Biesbosch nog zo authentiek ervaren als 

op dit stuk tussen de Oost en Zuidhaven. Het Eiland van Dordrecht wordt aan de oostkant 

begrensd door de Nieuwe Merwede, een brede rivier met veel schepen (route Antwerpen – 

Ruhrgebied). Tussen de twee haventjes Oosthaven en Zuidhaven ligt buitendijks een strook 

Biesbosch van ca 800 m breed en 3 km lang. Door dat gebied lopen heel veel paden, je kunt er 

van alles proberen maar verdwalen kan je niet omdat het ingeklemd ligt tussen de rivier en de 

dijk. Onderlangs de dijk loopt een geasfalteerd fietspad, maar in het gebied zelf is alles 

onverhard. Met droog weer zijn het graspaden en paden van aangestampt leem of mul zand bij 

de strandjes, maar in regenachtige tijden moet je met je hoge schoenen of laarzen op sommige 

plekken door smeuïge modder. Er zijn ook winterse periodes met hoog water waarin je er 

helemaal niet doorkomt. Een stukje van het traject loopt over het fietspad (36-37). Het gebied 

is zo mooi door de grote afwisseling in landschappen: authentieke wilgenakkers, 

oerbosachtige wilgenbossen met kris en kras omgevallen bomen, rietvelden , strandjes langs 

de rivier, zijkreekjes. En daardoorheen slingeren zich paadjes die het wandelen tot een 

avontuur maken. Het is  ook een feest voor kinderen door de strandjes en de omgevallen 

bomen. Op en neer 7 km. 

Toetje: Zuidplaatje en Tongplaat 

Aan het eind van het Biesboschgedeelte kom je bij de Zuidhaven. Vandaar kan je teruglopen 

via andere paden. Maar je kunt ook nog een heel mooi stuk doorlopen, de weidsheid van het 

rivierenland ervaren vanaf de kade van het Zuidplaatje. Er is daar ook een strandje waar je 

kan zwemmen.  Aan het einde kan je uitrusten op een bankje waar je uitkijkt over het 

moerassige vogelgebied van de Tongplaat, en waar de zeearend nooit te zien is maar wel 

schijnt te broeden. Op en neer vanaf de Zuidhaven 2,5 km. 

Praktisch: 

Startpunt:  De Oosthaven is het startpunt. Je kunt daar parkeren. Het is niet per openbaar 

vervoer te bereiken. ( vanaf NS station Dordrecht Stadspolders is het 5km lopen naar de 

Oosthaven). De Oosthaven is te vinden op Google maps. Er staan nergens bordjes die wijzen 

naar Oosthaven. Daarom: Toets in je navigatie “Oosthaven” of, als je die niet hebt: Ga naar de 

Kop van ’t Land (pontsteiger O van Dordrecht). Ga daar rechtsaf (ZW) over de dijk tot een 



splitsing. Verlaat daar de dijk door schuin linksaf te slaan. Neem vervolgens de eerste weg 

links, weer omhoog naar de dijk. Bovenop zie je de Oosthaven  met het parkeerterrein.  

Lengte: 7 km, met extraatje 10 km, heen en terug. Het Biesbosch deel is 3,4 km; heen en 

terug dus ca 7km. Er is een knooppuntmarkering van een route die zoveel mogelijk de oever 

van de rivier volgt (34/35/98/36/37/99/38) Op de terugweg kan je dan andere paadjes kiezen. 

Volg bij het Zuidplaatjesdeel  (57/59, heen en terug 2,5 km),  niet de markering maar kies 

voor de dijk langs de rivier, tegen het eind is een overstapje dat leidt naar het eindpunt. De 

blauwe lijn op de kaart  betekent onverhard . 

Markering: rode pijlen op een gele ondergrond 

Horeca: Bij de Zuidhaven is een theetuin, de Griendheuvel en bij de Kop van’t Land een café 

Fluitekruid, maar ze zijn niet altijd open. 

Honden aan de lijn. 

Percentage onverhard: 95%  

Toelichting op de kaart: het kaartje is van het Wandelnetwerk Drechtsteden. Rood is 

verhard, donkerblauw is onverhard. Start bij de Oosthaven, knooppunt 34/35. De Zuidhaven 

58/57. Het “toetje” is 57 – 59 en nog even verder westwaarts 
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