
Arr. 33 Kano-barbecue dagtocht ‘Big Mamma’ 

Reserveren noodzakelijk 
Prijs Big Mamma: € 110,00 per dag 
Prijs barbecue: vanaf € 22.00 per persoon 
 
Als na 14.00 uur de kano nog vrij is, bestaat de mogelijkheid om 
de kano voor € 20,00 per uur te huren. 
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Nieuw in de Biesbosch is de ‘Big Mamma’.  
Een grote, stabiele 10-persoonskano waarmee uw 
met familie, vrienden of collega’s een prachtige, 
maar vooral gezellige kanotocht kunt maken door 
het Nationaal Park de Biesbosch. 
 
Het eerste deel van de kanoroute gaat via brede 
killen van het ‘Gat van den Kleine Hil’ naar het 
‘Noordengat van de Vissen’ waaraan het wandelpad  
‘Deeneplaat’ ligt.  
 
De Deeneplaat is één van de mooiste wandelroutes in de 
Brabantse Biesbosch. Het wandelpad is alleen over water te 
bereiken en voert u door honderd jaar oude grienden en  
wilgenvloedbossen. Het pad is ook voor kinderen geschikt  
omdat er om elke hoek wel iets anders te beleven is. 
 
Het tweede deel gaat vanaf de Deeneplaat via het ‘Gat van  
Van Kampen’ naar het eiland de ‘Rietplaat’. Dit eiland is 
omgeven door strandjes waar je heerlijk kan zwemmen en uitrusten. 
 
Op het eiland ligt een kort wandelpad naar een meertje.  
Het is een plaats waar je buiten het hoogseizoen een  
‘Robinson Crusoe’ gevoel kan krijgen. 
 
De terugtocht naar de haven gaat via de prachtige kreek  
‘Sloot beneden Petrus’. Een zeer smalle, ondiepe kreek met 
aan weerszijde wilgenvloedbossen, rietruigten en kruiden in 
alle kleuren. Al peddelend door deze wildernis weet je 
waarom De Biesbosch een zoetwatergetijdengebied genoemd wordt. 
 
Gemiddelde vaar/wandeltijden; 
Startpunt jachthaven – Deeneplaat: 1 uur. 
Deeneplaat – Rietplaat: 0.5 uur 
Rietplaat – jachthaven: 1 uur 
Wandeling Deeneplaat: 1 uur 
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Na de kanotocht kunt u genieten van de barbecue bij het 
restaurant tegenover de kanoverhuurder.  
Het restaurant ligt naast een oude schutsluis en heeft een 
terras met uitzicht op de jachthaven. 
Uiteraard kunt u in plaats van de barbecue ook een diner 
nuttigen in het brasseriegedeelte of ‘ala cart gaan’ in het 
restaurant. 
 
De Big Mamma is populair, zeker tijdens het hoogseizoen, reserveer daarom tijdig. 
Reservering verplicht u het huurtarief te voldoen, ook bij afzegging. Reserveren per 2 uur 
periode is niet mogelijk. 
 
Voor de verhuur per dag geldt; terugkomst dinsdags t/m zondags uiterlijk 19.00 uur,  
's maandags 17.00 uur. 

Bij huur van de kano dient u een geldig legitimatiebewijs en 100,00 borg achter te laten. 
 
De roeiboten, kano's en kajaks zijn niet verzekerd, schade toegebracht aan anderen komt dus 
voor uw rekening. Meestal dekt uw eigen WA verzekering eventuele schade. 
Schade toegebracht aan het gehuurde is nooit verzekerd, en komt voor rekening van de 
huurder. Boten dienen schoon teruggebracht te worden. 

Voor meer informatie of direct boeken:  
Afdeling boekingen en arrangementen, Bianca Metzelaar 
Telefoon: 023 - 89 21 177 of 06 - 55 10 35 90 
Email: boekingen@biesbosch.nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             versie 6407 


