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Aanrijroute Instappunt: NB1 Biesbosch - Vissershang 

Via de snelweg A27 naar Breda, afslag Hank nemen en dan verder jachthaven (Vissershang) 

volgen. Voor het parkeren bij de jachthaven betaal je 1,25 euro aan de havenmeester die dan 

de slagboom open doet. Je moet wel voor 20:00 uur terug zijn anders blijft de slagboom dicht. 

 

Vaarroute 

Gestart dus bij de jachthaven. Naar rechts, dan met de bocht mee naar links varen. Je komt 

op breder water, hier linksaf, dit heet Bovenste Gat Van Het Zand. Dit water komt uit op een 

breed water, Spijkerboor. Hier schuin naar rechts oversteken, dan een stuk voor een proefveld 

in het water naar rechts het watertje in met een grote kronkel, dit heet Sloot van St. Jan. Dan 

de brug onderdoor (gemaakt in de oorlog) en op de splitsing linksaf, Middelste Gat Van De 

Plomp op. Als je hierop vaart kun je e.v.t. rechts op een onbegroeid plaatsje even aanleggen 

en de dijk op lopen voor uitzicht op spaarbekken De Gijster, dit is drinkwater voor Rotterdam. 

Verder varend wordt het water breder en houd je rechts aan. Dan even verder rechtsaf een 

klein vaartje in, dit doorvaren en je komt dan weer uit op het bredere water. Je kunt in het 

kleine vaartje een paar keer naar rechts maar je moet wel weer terug omdat het steeds dood 

loopt, het is wel erg mooi, net amazone-gebied. 

Dan, op het brede water, links varen, je kan een wat kleiner vaartje links in dan kom je weer 

uit op het brede water Noordergat Van De Plomp. Daar is ook een strandje. 

Van daaruit vaar je de Amer op. Dan, op de Amer, rechtsaf een doodlopend vaartje in, een 

mooi stukje. Dan weer rechts de Amer op. Het brede water rechts in, Gat Van De Kerksloot. 

Ook hier zie je links een strandje. Je houdt de rechterkant aan. Je vaart langs een werkhaven 

en uitzichtsheuvel. Rechts aanhouden het vaartje Keesjes Killeke op. Hier neem je een klein 

vaartje tussendoor en dan de Keesjes Killeke weer op. Rechtsaf weer klein tussendoor vaartje. 

Weer op de Keesjes Killeke doorvaren tot de splitsing, dan linksaf. Leuk stukje maar loopt wel 

dood. Dan terug, rechts aanhouden Gat Van De Plomp in. Bij de splitsing linksaf en je bent  

weer in de Sloot Van St. Jan. Brug onderdoor en aan het eind kom je uit op het brede water 

Spijkerboor. Hier linksaf, schuin oversteken, rechts vaart in Oostkil. Dan 1e vaart links 

aanhouden en je komt uit bij de jachthaven. 

 

Samenvattend 

Een mooie route met zandstrandjes, heel brede en smalle vaartjes en heel mooie kleine 

vaartjes, daar waan je je in het oerwoud met zingende vogels.  

Geen overdragingen. Tochtlengte 20 km. 
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