
Arr. 6 Ruige 2-daagse kano / kampeertocht 

Reserveren verplicht 
 
Kosten: € 38,50 per 1-persoonskano 
    € 49,00 per 2-persoonskano  
    € 60,50 per 3-persoonskano 
    €   4,50 per overnachting p.p. (inclusief toeristenbelasting) 
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Unieke kanotocht in combinatie met twee wandelingen door 
wilgenvloedbossen en kamperen bij een boer op een 
roemrucht eiland midden in de ruige Biesboschnatuur. 
 
Dag 1: Werkendam - Visplaat - Deeneplaat 
De tocht start bij de Jachthaven van ‘Van Oversteeg’ te  
Werkendam. Hier kun je beginnen met de voor velen  
onmisbare kop koffie. Na een instructie over het gebruik 
van de kano kun je aan de peddels. 
 
Het eerste deel van de kanoroute gaat via brede sloten en 
kronkelige kreken. Na het schitterende 'Gat van Beneden  
Petrus' kom je bij de 'Rietplaat', een klein eilandje waar je op 
het strand een korte rustpauze kunt inlassen. Hierna gaat het 
over open water, met prachtige vergezichten, richting de  
Visplaat. Via het ‘Gat van de Binnennieuwesteek’ kun je het  
haventje van de Visplaat bereiken. Meld je bij de boerderij. 
Jan of Ellie Saarloos zullen je de kampeerplaats achter de dijk, 
in de polder wijzen. Behalve een mobiele toiletunit zijn er  
geen faciliteiten. Er zijn vuurkorven aanwezig. Water kun je  
halen bij de boerderij (5 minuten). De dijk om het eiland kun  
je in ongeveer 1 uur ronden. 
 
Bij de Visplaat liggen prachtige stukken kanowater waar je 
naar hartenlust over kunt peddelen. De omgeving bestaat uit  
killen en kreken, ruige wilgenvloedbossen en bies- en  
rietvelden. Overdag lijkt het alsof tientallen zangvogels je met 
hun gezang willen afleiden van de prachtige kleurschakeringen om je heen. 's Avonds is het 
er stil, wat krekels in het gras, wat nachtelijk gesnater van watervogels, het geloei van een 
enkele koe en soms een schelle kreet van een klein zoogdier, want de nacht is hier aan de 
uilen. De grootste kans op het zien van bevers is in het ‘Gat van Honderdendertig’ tijdens de 
schemering. 
 
Tip 
Op een half uurtje peddelen van de Visplaat ligt de Deeneplaat. Dit is één van de mooiste 
wandelroutes in De Biesbosch. Het wandelpad (1,5 uur) is alleen over water te bereiken en 
voert je door 100 jaar oude grienden en wilgenvloedbossen.  
            versie 230607 

Kanohuur (2 dagen)   
1 Overnachting (inclusief toeristenbelasting)    
Vaarkaart 



 
Dag 2: Visplaat - Doolhof - Werkendam 
Vroeg op pad (als je zelf niets hebt meegenomen, deze keer zonder koffie) voor een lange tocht 
dwars door het Nationaal park naar 'De Grienden van De Dood'. Tijdens deze tocht zul je de Bies-
bosch in al zijn schoonheid ervaren. Al peddelend, laag op het water, en vergezeld door vele soorten 
watervogels lijkt het wuivende riet je de weg te wijzen. Niets is echter minder waar. Houdt de vaar-
kaart bij de hand, anders verdwaal je in de vele kreken en killen. 
 
Het wandelpad 'Doolhof' loopt door een ruig wilgenvloedbos. Het maakte ooit deel uit van het  
grootste griendencomplex van De Biesbosch; 'De grienden van De Dood'.  
De kans om een bever of ijsvogel te zien is tijdens dit deel van de route het grootst.  
De kano's kun je afmeren in de inham, net voorbij de steiger voor de rondvaartboten.  
Achterin de inham heb je een doorkijkje naar 'Polder De Dood'. Een stiltegebied en sinds 1969 een 
vogelreservaat. Met wat geluk kun je er lepelaars zien foerageren of reeën zien drinken.  
 
Na de wandeling over dit pad zal de terugtocht over de 'Ruigt of Reugt' naar de jachthaven van  
Van Oversteeg een 1,5 uur in beslag nemen. 
 
Gemiddelde vaartijden: 
Startpunt jachthaven - Visplaat 2 uur (incl. rustpauze Rietplaat) 
Visplaat - Deeneplaat 0.30 uur. 
Visplaat - Doolhof 1,5 uur. 
Doolhof - jachthaven 2 uur. 
 
Gemiddelde wandelduur: Deeneplaat 1,5 uur, Doolhof 1 uur. 
 
Kamperen Visplaat 
Tenten, eten, drinken en andere benodigdheden zelf meenemen. 
Bij de boerderij zijn melk en eieren te koop. Onder melktijd, tussen 18.00 en 19.00 uur, bent u  
welkom op de boerderij. U kunt hier rondkijken en uitleg krijgen over het leven en werken op  
een eiland. 
Waterdichte containers en reddingsvesten zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar.  
Maak er gebruik van want het valt niet mee om iets droog te houden in een kano. 
De Biesbosch is bij wisselende weersomstandigheden op zijn mooist en het is er heerlijk rustig.  
Met de juiste (regen) kleding en een goed gemoed is het er ook bij minder weer prima varen. 
 
Let op: het bedrag voor het kamperen op de Visplaat moet ter plaatse contant worden        
betaald. 
 
Voor meer informatie of direct boeken:  
Jachthaven van Oversteeg 
Telefoon: 0183 -  501633         versie 230607 
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