
ROEIVERENIGING BREDA 
Toercommissie 

Routebeschrijving Toertocht Geertruidenberg – 30 (of 38) km, niveau T2 

RV Breda heeft drie interessante toertochten uitgezet die voor elk wat wils te bieden hebben. Al deze 

tochten hebben het botenhuis van RV Breda als uitgangspunt en eindigen daar ook.  Deze routebeschrij-

ving gaat over de toertocht naar Geertruidenberg. Hou je van een avontuurlijke uitdaging, dan is dit een 

goede keuze.  Op deze tocht passeer je een grote sluis twee maal en krijg je te maken met de drukke, 

brede Amer waar je ook nog stroming en soms ook golven ervaart. Daarnaast kun je op deze tocht als 

extra nog een stuk de Biesbosch invaren waar bevers, otters, visarenden en zeearenden te zien zijn, dus 

breng je verrekijker mee. Onderweg kun je picknicken op een strandje of een restaurant  bezoeken.  

 

❶ Deze tocht vertrekt vanuit RV Breda in zuidelijke 

richting stroomopwaarts over de Mark. Na 500 meter 

ga je BB uit het Markkanaal in,  richting Oosterhout, je 

vaart dan onder de karakteristieke  schuine boogbrug 

door. Pas op voor de zware met zand of 

grind beladen vrachtschepen op het 

kanaal, ze bevoorraden de betonfabrieken 

in Oosterhout. Deze schepen wijken niet 

voor een roeiboot.  

❷ Aan het einde van het kanaal is de Marksluis. Leg 

je boot aan bij het begin van het remmingwerk, hier 

vind je de knop om de sluismeester op te roepen. 

Wees duidelijk en kort in je communicatie via de 

intercom, bijvoorbeeld: “Vier roeiboten 

voor sluisgang”. Dat is genoeg. De sluis-

meester staat niet op de kant op je te 

wachten, hij werkt op de centrale 

bedienpost in Tilburg en kan via camera’s 

alles zien wat je doet.  



Volg de aanwijzingen van de sluiswachter op en let op 

de sluislichten. De betekenis hiervan heb je vooraf 

natuurlijk bestudeerd. Ga niet vlak voor de sluisdeur 

wachten, als deze opent komt er veel woelig water uit 

de sluis. Zaterdags na 15.30 uur en op zondag na 

16.30 uur is er geen sluisbediening, op 

andere dagen wordt de sluis wel 24 uur 

bediend. 

Check ook: vaarweginformatie.nl  

❸ Na de sluis ga je rechtuit en stuur je BB uit naar 

het Wilhelminakanaal. Bij de brug onder de snelweg 

A59 zijn de bruggaten zijn niet even breed, grote 

vrachtschepen kiezen daarom soms het bruggat aan 

bakboord zijde. Opletten dus.  

❹ Even na de brug zie je aan SB de splitsing naar 

het Noordergat, hier ga je niet in, maar je vaart 

rechtdoor het Wilhelminakanaal uit naar de Amertak. 

Let op, op deze splitsing is wat  stroming van het water 

dat uit het Noordergat komt. 

❺ Het laatste stuk van het Wilhelminakanaal tot aan 

de Amer heet Amertak. Is het tijd om in de boot van 

plaats te wisselen doe dat dan nog op het kanaal, op 

de Amer is dat geen goed idee om te doen. Voor je het 

kanaal SB uit vaart kijk je heel goed of er geen 

schepen aan komen, deze varen soms erg snel. 

Vooral duwbakken kunnen gevaarlijk zijn, afstand 

houden dus!  

❻ Op de Amer hou je goed SB wal, je passeert een 

werkhaven (geen toegang), daarna vaar je in 

Oostelijke richting naar de mond van de rivier de 

Donge. Je bent inmiddels de elektriciteitscentrale van 

Geertruidenberg voorbij.   

❼ Op de Donge ben je weer in rustiger water en volg 

je de SB wal. Vlak voor de Bergse brug vind je aan SB 

de passantenhaven van Geertruidenberg, hier is 

restaurant ZUZ&ZOOZ. Adres: Scheepsdiep 1, 

Geertruidenberg, telefoon 0162-513071             . 

Open: woensdag t/m zondag. 

❽ Wil je wat extra’s, vaar dan op de Amer niet 

meteen de Donge op, maar steek met je boot de Amer 

over, vaar een stuk de Biesbosch in en roei door de 

stille kreken, mogelijk zie je daar bevers en ook 

zeearenden. Zorg dat je in de Biesbosch een goede 

waterkaart bij je hebt, de ANWB waterkaart nr. 15 van 

de Biesbosch is aan te bevelen; zo voorkom je dat je 

verdwaalt, want alle kreken daar lijken op elkaar. Wat 

dacht je van een picknick op een van de strandjes 

hier? In de Biesbosch vind je aan de Oostkil de 

jachthaven Vissershang, hier kan je ook terecht voor 

een lunch. Adres: Vissershang 2, Hank, telefoon: 

0162-402450. Open: donderdag t/m dinsdag. 

❾ Na afloop vaar je verder over de Donge, stuur bij 

de Y splitsing SB uit. Daarna vaar je over het Noorder 

Gat naar het Wilhelminakanaal terug. Volg hier de 

groene route op onderstaand kaartje.  

❿ Bel onderweg je walkapitein op om je verwachte 

aankomsttijd bij RV Breda door te geven.  

⓫ Bij Oosterhout kom je langs twee Y splitsingen, 

stuur hier twee keer SB uit, anders kom je in Tilburg 

uit. Je passeert nog een keer de Marksluis, dan is het 

nog even 5 km flink doorhalen tot het einde van het 

Markkanaal waar je SB uit de Mark weer op vaart. Pas 

op voor de grindschepen hier, ze stoppen niet voor 

een roeiboot. Na 500 meter vind je aan SB wal weer 

Roeivereniging Breda, als het goed is dan staat je 

gastvrouw of gastheer je op te wachten. Dit is het 

einde van je toertocht.

 

In Geertruidenberg staat een energiecentrale die 

vernoemd is naar de rivier, de Amercentrale. Dit is een 

steenkool- en biomassagestookte elektriciteitscentrale. 

De centrale heeft een 130 m hoge koeltoren, die 

meerdere malen het doelwit is geweest van Green-

peace-activisten tegen het gebruik van steenkool. De 

Amercentrale levert naast elektriciteit ook warmte voor 

verwarming van woningen en voor de glastuinbouw. 

De Amer is gemiddeld 400 meter breed en 5 meter diep, 

er stroomt een gemiddeld debiet van 240 m3 per 

seconde doorheen, dat betekent dat roeiers rekening 

moeten houden met stroming. Daarnaast is er vaak 

drukke scheepvaart die met grote snelheid passeert. 

Een goede roei- en stuurvaardigheid van de bemanning 

is voor deze tocht daarom noodzakelijk.  

Voor De Biesbosch er was lag op deze plaats de Groote 

Zuid Hollandsche Waert. Een vruchtbaar landbouw-

gebied met 13 dorpen. Het werd dan ook de graan-

schuur van Holland genoemd. Op 18 november 1421, in 

de ‘Nagt van Sinte Elisabeth’ voltrok zich hier een grote 

ramp. Alle 13 dorpen werden verzwolgen door het water, 

er was een groot binnenmeer ontstaan dat de naam 

kreeg het Bergsche Veld, vernoemd naar de dichtbij 

gelegen stad Geertruidenberg. Het land slibde aan, zo 

ontstond De Biesbosch. 

RV Breda Toercommissie – 26 augustus 2021 

tekst: Wouter van Hengel 

Adres botenhuis Roeivereniging Breda:  

Bredaseweg 30,  4844 CL  Terheijden  

Telefoon: 076-5933125 

https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/geo/detail/LOCK/52689

