Toeristisch Overstappunt

Lage Zwaluwe
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Van Biesbosch tot Linie
van den Hout, 37 km
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Toeristisch Overstappunt
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Markering via de fietsknooppunten:
63 - 66 - 67 - 97 - 95 - 94 - 99 68 - 70 - 61 - 65 - 64 - 63 - 39
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Fietsknooppunt

DE BIESBOSCH

Verbindingsroute
fietsknooppunten

Van Polder tot Beemdenroute, 47 km
Wat is een TOP?
Een TOP is een Toeristisch Overstappunt.
Vanuit deze speciaal ingerichte locatie kunt u
wandelen of fietsen via diverse bewegwijzerde
routes. Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste plekken
van de regio. Een TOP is herkenbaar aan de ruim vijf
meter hoge groene halm. Meer informatie over deze en
andere TOP’s vindt u op:

www.toproutenetwerk.nl
Meer routes
Voor actuele informatie over de voorzieningen in
de omgeving en meer (bewegwijzerde) fiets- en
wandelroutes vanaf deze TOP, scant u de onderstaande
QR-code met uw smartphone.

QR-code:

Markering via de fietsknooppunten:
63 - 64 - 65 - 61 - 70 - 68 - 99 - 74 - 77 - 79 - 76 73 - 72 - 55 - 56 - 57 - 58 - 62 - 64 - 63 - 39
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Neusje van de Zalm route, 68 km
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Verbindingsroute
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Toontjesplaat

Grens Nationaal Park
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*Tussen knooppunt 4 en 22 geldt een langdurige omleiding,
volg vanaf knooppunt 4 de Bandijk richting knooppunt 22.
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Gat van den Ham route, 16 km

Markering via de wandelknooppunten:
38 - 18 - 14 - 12 - 59 - 8 - 47 - 46 - 44 45 - 17 - 62 - 30 - 16 - 39 - 36 - 38
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Hooge Zwaluwe

Polderroute (kort), 10 km

96

Markering via de wandelknooppunten:
38 - 39 - 33 - 32 - 31 - 64 - 63 - 62 17 - 15 - 16 - 39 - 18 - 38

Polderroute (lang), 16 km

Markering via de wandelknooppunten:
38 - 39 - 33 - 32 - 68 - 67 - 61 - 31 - 64 63 - 62 - 17 - 15 - 16 - 39 - 18 - 38

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel.
Momenteel bevindt u zich echter op 1,90 meter boven NAP
(Normaal Amsterdams Peil).

Wandelknooppunt
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Tussen fietsknooppunt 43 en 2 maakt u gebruik van veerdienst ‘de Biesbosch’,
die dagelijks vaart. Scan de QR-code voor de actuele dienstregeling.

NAP + 1,90 m

www.alletops.mobi/lagezwaluwe

63

Lage Zwaluwe

Bij knooppunt 73 maakt u gebruik van het ‘Markenpontje’, die alleen
in het seizoen vaart. Scan de QR-code voor de actuele dienstregeling.

Markering via de fietsknooppunten:
41 - 42 - 43 - 2 - 4* - 22 - 12 - 14 - 18 1 - 35 - 96 - 97 - 98 - 67 - 66 - 63 - 41
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Tips in de omgeving

In de omgeving
Welkom in Lage Zwaluwe

U bent hier aan de rand van een van de
grootste nationaleparken van Nederland:
De Biesbosch. Ervaar hoe deze delta altijd in

De gemeente Drimmelen telt zes dorpen: Lage Zwaluwe,

beweging is. U kunt wandelen en fietsen door

Hooge Zwaluwe, Drimmelen, Made, Wagenberg en Terheijden.

oude grienden of langs uitgestrekte polders

Toerisme, recreatie en de agrarische sector zijn belangrijke

en grote watervlakten vol vogels. Of verken

peilers van de gemeente.

de Biesbosch per fluisterboot.

Ervaar het buitengebied met de vele landerijen, de cultuur
historische elementen en de mooie natuurgebieden. De haven

Nationaal Park De Biesbosch werkt aan duurzaamheid.

van Drimmelen is een van de grootste jachthavens van West-

Rondvaartboten op zonne-energie vertrekken vanaf de

Europa. De dorpen Lage Zwaluwe en Terheijden liggen aan

Biesboschcentra Drimmelen en Dordrecht, het Biesbosch

doorgaande vaarwegen en hebben hun eigen havenfaciliteiten.
U kunt fietsen en wandelen over mooie plattelandswegen en
dijken en door langgerekte lintdorpen. Onderweg kunt u smullen
van de vele streekproducten die lokale ondernemers te bieden
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Biesboschcentrum Drimmelen

Een bezoek aan de Biesbosch begint bij Biesboschcentrum Drimmelen. Hier vindt u
volop informatie over het prachtige natuurgebied. Vanuit het bezoekerscentrum ver
trekken diverse rondvaartboten. Of informeer naar de verhuur van kano’s en bootjes
om het gebied te verkennen. In het bezoekerscentrum vindt u tentoonstellingen over
de Biesbosch. Voor een drankje bent u welkom in Grand-Café ‘De Burght’.
Adres: Biesboschweg 4, Drimmelen.
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Gat van den Ham

Door de eeuwen heen is het gebied ‘Gat van den Ham’ onderhevig geweest aan
veranderingen door natuur en mens. Het huidige krekenstelsel is een restant van
inpoldering in de 16e eeuw. Om natuur, landbouw, waterberging en cultuurhistorie
te verbeteren is in de afgelopen jaren het nodige veranderd, zoals de realisatie van
nieuwe natuur en drassige gebieden rondom de kreken. Daarnaast zijn stukken
agrarische grond bij het bos getrokken.

Museum in Werkendam en jachthaven Vissershang bij
Hank. Meer dan 50 gastheren van De Biesbosch bezorgen
u een gastvrij onthaal. Deze recreatieondernemers kennen
de mooiste plekjes en geven u graag tips. U herkent ze
aan het gevelbordje, met het logo van het Nationaal

hebben.

Park De Biesbosch.

Tijdens de St. Elisabethsvloed van 1421, waarbij in een klap de
hele Groote Waard werd weggevaagd, verdronk ook het dorp

Gorinchem

Drimmelen. Geleidelijk ontstond hier de Biesbosch. Vanwege
Dordrecht

de ligging aan de Amer, de zuidgrens van Nationaal Park

Nationaal
Park

De Biesbosch, wordt de gemeente ook wel de ‘Voortuin van
de Biesbosch’ genoemd.

De Biesbosch

Veel plezier in de blauwgroene gemeente in de voortuin
van de Biesbosch!

Deze tekst geeft de mening
van de auteur weer.
De Programma-autoriteiten
van Interreg IV A 2 Zeeën zijn
niet aansprakelijk voor
eventueel gebruik van deze
informatie.

In het Biesbosch Museum staan het verleden, heden en de toekomst van de Biesbosch
centraal. Daarnaast is het museum een prima uitvalsbasis voor een rondvaart met
een fluisterboot en vertrekpunt voor wandelingen variërend in lengte van 2 tot 20
kilometer.
Adres: Hilweg 2, Werkendam.
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Linie van Den Hout

Tegenwoordig overheersen rust en natuur in de Linie van Den Hout en vormt het een
thuishaven voor vele vogels. In 1625, tijdens de belegering van Breda in de Tachtigjarige Oorlog, werden hier verdedigingswallen aangelegd. De in het landschap nog zicht
bare zigzagvorm met kanonschansen is pas later gerealiseerd, rond 1701. De linie werd
hiermee onderdeel van de Zuidelijke Waterlinie, naar ontwerp van Menno van Coehoorn.

Breda
6492

Mede mogelijk gemaakt door:

Biesbosch Museum
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