
Vooral de lange route laat een verscheidenheid

aan landschappen zien. Dit varieert van een smal

wandelpad langs en door de grienden op het

Benedenste Jannezand, tot een dijk langs de 

polders van het Zuiderklipgebied met weidse 

uitzichten.

In sommige polders tref je ook grote grazers aan,

zoals de bekende Schotse Hooglanders (runde-

ren). Houd er rekening mee dat je niet tussen

moeder en kind doorloopt, maar loop hier ruim

omheen.

Enkele tips en wetenswaardigheden
wanneer je gaat wandelen in de
Biesbosch
- Er zijn weinig paden, je loopt meestal op histo-

rische dijken. Draag daarom laarzen of goede

wandelschoenen, want het kan drassig zijn.

- Je bent de gehele dag in de Biesbosch en kunt

niet zelf terug naar de vaste wal.

- Je bent te gast bij Schotse Hooglanders. 

Mooi om te zien, maar accepteer hun rust. 

Zij laten je dan ook met rust.

- Honden zijn niet toegestaan, omdat we de rust

van de Schotse Hooglanders niet willen versto-

ren. 

- Vergeet niet een hek te sluiten wanneer je dat

zelf moet openen. Soms tref je ook overstapjes

aan. 

- Het is belangrijk om voldoende eten en drin-

ken mee te nemen, want er zijn geen voorzie-

ningen in het gebied. 

- Wij houden de Biesbosch graag schoon. Neem

daarom je afval altijd mee terug naar de vaste

wal. 

- Houd de vertrektijd van de boot in de gaten.

Ben je te laat, dan worden er extra kosten in

rekening gebracht. 

Je kunt zowel een stevige wandeling van  kilometer maken, maar ook 

kortere routes volgen. Alle routes bieden je de kans om te genieten van de

weidsheid en de rust van een gebied dat helemaal is afgesloten van het 

vasteland. 

De Zuiderklip-wandeling



- Voor noodgevallen, kun je bellen naar het

Biesbosch Bezoekerscentrum Drimmelen, 

telefoonnummer: -   

- En wanneer nodig, kun je de schipper bellen,

telefoonnummer:  -   . 

Wandelen aan d'n overkant 
De boot vertrekt vanaf de aanlegplaats in de

Amer nabij het Biesbosch Bezoekerscentrum

Drimmelen. 

Bij aankomst aan de overkant in de haven van de

Hofmansplaat (), deelt de schipper je de juiste

vertrektijd voor de terugvaart mee. Dat is om

ongeveer . uur. 

Nu loop je de dijk naar rechts op en vervolgt

deze in oostelijke richting. Het eerste hek hebben

wij al voor je opengezet. Sommige hekken zijn

gesloten zodat het daar rondlopende vee, zoals

Schotse Hooglanders, niet kan ontsnappen. Ook

zijn er verschillende overstapjes gemaakt om het

overklimmen te vergemakkelijken. 

Na het passeren van het brugje van st Jan (),

vind je aan de rechterzijde een toegangspaadje

naar het Benedenste Jannezand (). Hierlangs

kom je weer terug op je route. 

Na een wandeling rond deze oude griendpolder

vervolg je de wandeling op de dijk. Als je bent

aangekomen bij het toegangshek (), ga je er

overheen en volg je links de polderdijk richting

de oude doorbraak van de Zuiderklip (). 

Bij de volgende overstap moet je de dijk linksaf

volgen, het hek over, richting de uitzichttoren.

Van hieruit kun je genieten van het uitzicht over

de Zuiderklip dat in  is ontwikkeld als ruimte

voor de rivier de Maas. Daarna kun je de dijk

weer volgen rond de oude doorbraak richting

west, langs de polder Turfzakken.

Na ongeveer een kilometer tref je aan de 

linkerzijde een kleine passantensteiger aan en

even verderop aan de rechterzijde een huisje 

De Kwets (). Het pad wat je tegenkomt leid je

links over de dijk naar de monumentale schuur 

Amalia (). 

Bedenk, voordat je aan de terugweg begint, dat

het zeker  uur lopen is van de Amaliahoeve naar

het vertrekpunt van de boot. Het is daarom erg

belangrijk dat je op tijd terug bent bij het haven-

tje, zodat de boot je weer terug kan brengen

naar Drimmelen. Bij de haven tref je een schuil-

hut in stijl aan. 

Belangrijk om te weten: de haven en terreinen

om het wandelgebied zijn privé-eigendommen

en daarom niet vrij toegankelijk. 

Denk bij het lopen aan de tijd die je zeker nodig

hebt, afhankelijk van de bodemgesteldheid na

regen of droogte. Van  naar ;  minuten. 

Een rondje bij  is  minuten. Van  naar ; 

 minuten, van  naar ;  minuten, van  naar

;  minuten, van  naar ;  minuten.
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 NG Driebergen

www.staatsbosbeheer.nl


