
Noordwaard (wandel) arrangement 

Starttijd zelf te bepalen tussen 09.00 en 15.00 uur  
(zie openingstijden) Reserveren verplicht. 
 
Kosten: € 8.25 per persoon 
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De Noordwaard 
De spectaculaire natuurontwikkelingsgebieden waar de natuur 
weer zijn eigen gang kan gaan is het uitgangspunt van deze 
wandeltocht. Het restaurant (gelegen nabij een oude schutsluis) 
ligt als een spin in het web van een aantal aan de natuur 
'teruggegeven' polders. Hier start u met een kopje koffie met 
koek. Tijdens de wandeling kunt u vaak kilometers ver over 
watervlakten, polders en ruigten uitkijken. Vergezichten die je in 
de verstedelijkte randstad steeds minder aantreft. 
De 2 tot 2,5 uur durende wandeling wordt beloond met een kop  
kippen- of groentesoep met brood. 
 
De wandelroute Noordwaard 
De Noordwaard bestaat uit landbouwpolders met daarin nog 
oude kreekrelicten uit de tijd dat het getijdenregiem van De 
Biesbosch er nog vrij spel had. De polderwegen en de speciaal 
op de dijken aangelegde wandelpaden voeren u door een rustig  
landbouwgebied met oude historisch elementen en over de 
dijken van de natuurontwikkelingsprojecten. Vanaf deze dijken  
heeft u vrij zicht op delen van De Biesbosch en de weidse rivier  
de Nieuwe Merwede.  
 
Op dit moment worden er in het kader van de ‘Ruimte voor de  
rivierprojecten’ een aantal polders omgevormd tot natuur- 
gebied.  
Deze polders zijn aangewezen als overstromingsgebied bij 
extreem hoogwaterstanden. Een aantal polders staan plasdras 
waardoor u de spectaculaire ontwikkeling van de natuur kunt 
bewonderen. De verschillende vogelsoorten kunt u vanuit de 
vogelhutten begluren. 
 
Openingstijden: april t/m september open van woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uur.  
Vanaf juni t/m augustus open op dinsdag t/m zondag. Overige dagen en tijden op aanvraag. 
 
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 

Koffie met koek 
Wandeling met routebeschrijving 
Kop soep met brood 


