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Aanrijroute Instappunt: ZH12 Wantij Biesbosch 

Vanaf de A15 afrit 23 Papendrecht-Dordrecht de N3. Deze volgen en afslag Pontveer 

Werkendam nemen. Einde afslag rechtsaf, snelweg onderdoor, dit is de Provinciale weg, deze 

gaat over in de Recklinghausenweg. Na 1,6 km bij splitsing linksaf, Stadspolderring. Spoorbrug 

onderdoor en op rotonde ¾ om, Groenezoom. Na 300 m rechtsaf een dijkje omhoog op, de 

Loswalweg. Dit is een smalle weg langs een sloot; deze 600 m uitrijden, langs een camping, 

aan het eind is de instapplaats bij een boothelling aan het Wantij. 

 

Vaarroute 

Vanaf de instap naar rechts varen het Wantij op naar de Merwelanden. 200 m voor de 

spoorbrug is rechts een klein strandje. Spoorbrug en loop/fietsbrug onderdoor en meteen na 

de hoogspanningslijnen linksaf. Links is een dijk met hoogspanningsmasten en rechts een 

bosgebied. Na 500 m bij de splitsing rechtsaf het bredere water volgen. Je passeert een 

insteekhaven en iets verder een steiger met houten gebouw (Stayokay). Circa 500 m verder 

bij hoge bomen bij de splitsing links om het eilandje. Daarna ligt links het bezoekerscentrum 

met restaurant en terras. Verder het Moldiep volgen langs een insteekhaventje en 500 m 

verder op de splitsing linksaf de Helsloot op. 1 km verder het bredere water naar rechts 

(rechtdoor gaat via de Helsluis naar de Beneden Merwede). Je vaart nu op de Doode 

Kikvorschkil. Ook hier bos aan beide kanten, veel zingende vogels en heerlijk rustig. Verder 

varend zijn rechts aanlegplaatsen voor bootjes en ga je onder hoogspanningslijnen door. De 

aanlegplaatsen zijn voor kano's wat hoog, maar links is een ijzeren aanlegsteiger die wel 

geschikt is voor kano's. Er is hier nog eb en vloed met 80 cm hoogteverschil; de ijzeren steiger 

is echter drijvend uitgevoerd. 300 m voorbij de laatste aanlegplaatsen is doorvaart verboden, 

behalve met vergunning. Na 250 m kom je hier bij het Gat van den Hengst, met 

modderbanken en vele vogelsoorten die hier eten zoeken. (De vergunningen waren voorheen 

te koop bij bezoekerscentrum voor € 14,00, echter nieuwe vergunningen worden niet meer 

verstrekt.) 

Ten noorden van de Doode Kikvorschkil ligt een nat natuurgebied met veel vogels.  

Vanaf hier terug varen en op de splitsing bij de Helsloot linksaf gaan. Rechts ligt 250 m verder 

de Helsluis. 250 m na een huis op de rechteroever rechtsaf het Moldiep op langs het 

bezoekerscentrum. Bij het eiland nu links langs varen, dan 250 m verder recht tegenover de 

steiger van het houten Stayokay gebouw linksaf. Op dit watertje na circa 100 m op een 

splitsing linksaf een brug onderdoor en dan het rechter water aanhouden. Dit is een mooi 

tussenwatertje dat uitkomt op het Wantij. Hier rechtsaf, na 1 km passeer je de bruggen en 

weer 1 km verder is links de instapplaats. 

 

Samenvattend 

Een mooie en rustige route met veel vogelgezang, weinig uitstapplaatsen maar daar wordt aan 

gewerkt. Echt een natuurroute door bossen en rietkragen.  

Tochtlengte 18 km. 
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