
BIESBOSCHPAD ETAPPE 01
GEERTRUIDENBERG-HOOGE ZWALUWE
ROUTE 13 km

Je voelt je klein bij de koeltorens van de Amercentrale. In het dorpje Drimmelen zie je woningen
van voormalige zalmvissers en het beeld van de Griendwerker. Via De Worp, waar turf werd
gestoken, eindig je in Hooge Zwaluwe, ontstaan langs de door de Sint-Elisabethvloed
overstroomde Grote Waard.
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Biesboschpad etappe 01
Geertruidenberg-Hooge Zwaluwe  



Biesboschpad etappe 01
Hoe kom ik bij het startpunt?
met eigen vervoer of ov

Stationsweg

>= 100 meter van route vandaan

Markt Geertruidenberg

>= 100 meter van route vandaan

Horeca

>= 100 meter van route vandaan

Nieuwe haven

>= 100 meter van route vandaan

Horeca

>= 100 meter van route vandaan

Haven

>= 100 meter van route vandaan

Drimmelen, Herengracht

>= 100 meter van route vandaan

Drimmelen Vaartkant

>= 100 meter van route vandaan

De Worp

>= 100 meter van route vandaan

B&B De Plek om te zijn

>= 100 meter van route vandaan

Oud Drimmelen

>= 100 meter van route vandaan

Oud Drimmelen recreatie

>= 100 meter van route vandaan

Oude Buitendijk

>= 100 meter van route vandaan

Haven Hooge Zwaluwe

>= 100 meter van route vandaan

Havenstraat

>= 100 meter van route vandaan

Restaurant Onze Kerk

>= 100 meter van route vandaan

Boetiekhotel Ons Oude Raadhuis

13 km

Einde van de route



Biesboschpad etappe 01
13 km

Markt Geertruidenberg
Oudste Hollandse stad
Twist tussen Dordrecht en Geertruidenberg
over rechten in de nieuwe binnenzee

Geertruidenberg is een vestingstad die in
1213 van Willem I, graaf van Holland,
stadsrechten kreeg. De kapel van Gertrudis
was toen al vervangen door een kerk, die
echter in 1420 tijdens een oorlog met de
Dordtenaren in vlammen opging (de Hoekse
en Kabeljauwse twisten, u weet wel).

Nog diezelfde eeuw werd begonnen met de bouw van de kerk die nu aan het oostelijke
uiteinde van de Markt staat. Een volgende klap kreeg de stad een jaar later te verwerken,
toen in de nacht van 18 op 19 november 1421 de Sint-Elisabethsvloed de
handelsverbindingen over land onbegaanbaar maakte.

Maar daar kwam handel in vis voor in de plaats. Zalm, die in de ontstane binnenzee in
overvloed werd gevangen, belandde in Geertruidenberg op de afslag en vond van daar
zijn weg naar Antwerpen, Leuven, Mechelen en Brussel.

Nieuwe haven
Nieuwe haven
Grootste gegraven jachthaven van
West-Europa, poort naar de natte
Biesbosch.

Grootste gegraven jachthaven in Drimmelen
is de grootste gegraven haven van
West-Europa en is de poort naar de natte
Biesbosch. De jachthaven bestaat uit twee
delen: de Nieuwe haven en de Nieuwste
haven.
Samen bieden deze havens van Drimmelen plaats aan ongeveer 1400 boten. Hier vind je
ook meerdere bootverhuurbedrijven. Er zijn restaurants direct aan het water, meerdere
cafés en daarnaast is er een beachclub bij het zwemstrand.

> ontdek meer op de volgende pagina



Drimmelen, Herengracht
Drimmelen
Vergaan met Elisabethvloed en na 1645
weer opgebouwd. Oudere versie is nu Oud
Drimmelen

Het “nieuwe” Drimmelen aan de Amer is nog altijd niet erg groot, maar wel charmant. De
mooiste straat van het dorp is onbetwist de Herengracht. Hier staan nog altijd woningen
van voormalige zalmvissers uit de negentiende eeuw, gekenmerkt door middel van blauw
met witte bordjes boven de ingang.

Het oorspronkelijke dorp Drimmelen is vergaan met de Elisabethvloed. Het huidige
Drimmelen is in feite het derde dorp dat zo heet. Na 1645 is dit dorp weer opgebouwd
aan de Amer. De oudere tweede versie is nu Oud Drimmelen dat is ontstaan na 1421.

Drimmelen Vaartkant
Breede Vaart, oude kreek
In de volksmond heet deze oorspronkelijke
kreek de Brede Vaart. In vroeger tijden werd
deze vaart gebruikt om overledenen vanuit
het dorp Drimmelen per boot naar de
begraafplaats in Oud Drimmelen te brengen.
Een zijtak van de Brede Vaart heette de
Kerkevaart en kwam precies bij het kerkhof
uit.

> ontdek meer op de volgende pagina



De Worp
De Worp
Een laat verveend natuurgebied.

 Het natuurgebied de Worp, bij Drimmelen,
dankt zijn naam aan de visvangst met
“zegen”, verzwaarde visnetten, die breed
werden uitgeworpen. De Worp is 13 ha groot
en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

Het poldergebied waarvan de Worp deel uitmaakt is van middeleeuwse oorsprong. Het
behoorde tot de Grote of Zuidhollandse Waard, die overstroomde tijdens de Sint
Elisabethsvloed in 1421.

Voor een deel voorgoed, zoals een groot deel van de Biesbosch, maar voor een groter
deel werd het verdronken land geleidelijk aan weer bedijkt.

Door de weelderige plantengroei werd op grote schaal laagveen gevormd, dat later werd
afgegraven voor turfwinning, net als in andere delen van noordwest Brabant.

De Worp bleef een nat gebied, met open water en moerassen, waar in de grienden
wilgenhout werd geoogst. Ook de riet- en biezenvelden werden geëxploiteerd. Verder
was het gebied geschikt voor visserij en voor eendenkooien.

De bevers uit de Biesbosch hebben ook de Worp als geschikt woongebied ontdekt. Ze
zijn de Amer overgestoken en de sporen van hun aanwezigheid zijn hier en daar te zien.

B&B De Plek om te zijn
B&B De Plek om te zijn
Oud Drimmelen 4 4924 EK Drimmelen T:
06-43720976 E: cecilevanschie@gmail.com

https://www.deplekomtezijn.nl (De Plek om
te zijn)

Sjaak en Cecile van Schie wonen in het
buitengebied tussen Made en Drimmelen in
een oude boerderij (1730). De tuin en erf
zijn 1 ha. Natuurliefhebbers kunnen hun hart
ophalen bij de kikkerpoel, de vele bomen, de wilde tuin, schapen en de bijenstal en de
boomhut.

> ontdek meer op de volgende pagina



Sinds de kinderen het huis uit zijn kunnen gasten logeren naar het principe van Vrienden
op de fiets. We bieden overnachting en ontbijt, gebruik van de tuin. De Plek, een grote
sfeervolle ruimte apart van het huis met aparte douche en wc. Er zijn 5-7 slaapplaatsen.
Van harte welkom!

Oud Drimmelen
Oud Drimmelen
Na 1421 herrezen dorp Drimmelen.
Ommuurd kerkhof met verhaal over
begraven buiten de muur

Oud Drimmelen is ontstaan na de
Elisabethsvloed toen het oorspronkelijke
Drimmelen was vergaan. Op één van de
poldertjes die toen ontstonden is dit dorpje
ontstaan. Na verdere verlanding van het
gebied en de aanleg van de buitendijk, werd

een nieuw dorp Drimmelen gestart aan de Amer.

Er staan enkele woningen en er is een oude begraafplaats te bezoeken. Middels een
wandeling over een met grind bedekt pad, kom je aan bij een hekwerk dat je de toegang
tot het kerkhof verschaft. De kerk, waarvan de buitenmuren nu de omheining van de
begraafplaats vormen, werd al in 1793 afgebroken.

Oud Drimmelen recreatie
Oud Drimmelen recreatie
Oud Drimmelen 12 4924 EK DRIMMELEN
T: 06 24763721 / 0162 682598 E:
info@ouddrimmelen.nl

https://www.ouddrimmelen.nl (Oud
Drimmelen recreatie)

Logeren of kamperen aan het
Biesboschpad.
Camping/B&B/trekkershuisjes en verder aan
de route ligt het Biesboschhuisje. Breng je eigen kampeermiddel mee of huur één van
onze accommodaties!

> ontdek meer op de volgende pagina



Oude Buitendijk
Oude Buitendijk
In 1645 aangelegd met enkele grote duikers.
Aantal kleine poldertjes samengevoegd tot
de grote Emiliapolder. Duikers zijn er nog
wel maar niet zichtbaar meer.

Deze dijk is aangelegd in 1645 ruim 200 jaar na de Elisabethsvloed. Vanuit Made en
Hooge Zwaluwe waren een aantal kleine poldertjes ontstaan die nu in één keer
beschermd werden tegen het water Die poldertjes werden zo samengevoegd tot de grote
Emiliapolder.

Haven Hooge Zwaluwe
Haven Hooge Zwaluwe
Oude kreek, natuurlijke haven.

Restaurant Onze Kerk
Restaurant Onze Kerk
Kerkdijk 1 4927 BG Hooge Zwaluwe T:
0622086035 E:
welkom@restaurantonzekerk.nl

https://www.restaurantonzekerk.nl
(Restaurant Onze Kerk)

Goed en lokaal eten toegankelijk maken,
terwijl we samen een bijdrage leveren aan
onze maatschappij, dat is onze missie. Wij

> ontdek meer op de volgende pagina



zien een wereld waarin geen verlies meer is van cultuur en menselijke potentie, waardoor
er genoeg is voor iedereen.

Boetiekhotel Ons Oude Raadhuis
Boetiekhotel Ons Oude Raadhuis
Raadhuisstraat 5 4927 AM Hooge Zwaluwe
T: 0622086035 E:
welkom@onsouderraadhuis.nl

https://www.onsouderaadhuis.nl (Ons Oude
Rechthuis)

U loopt een prachtige route, wij verwennen u
onderweg graag in onze rijksmonumentale
horeca gelegenheden in Hooge Zwaluwe! U
kunt lekker overnachten in ons kleine hotel Ons Oude Raadhuis uit 1835 en voor een
drankje, lunch of diner in de voormalige katholieke kerk uit 1865, nu Onze Kerk
(verderop).

 

Gemaakt met routemaker.nl


