
ROEIVERENIGING BREDA 
Toertochten vanuit Terheijden  
 

Roeivereniging Breda ligt aan het prachtige roeiwater van de rivier De Mark, een brede rivier die traag door het 
Brabantse natuurschoon stroomt. De roeivereniging ligt iets buiten de stad, in het plaatsje Terheijden en dit is een 
prima uitgangspunt voor toertochten. Om gastverenigingen de gelegenheid te bieden om ook van dit moois te 
genieten heeft RV Breda drie interessante toertochten uitgezet die voor elk wat wils te bieden hebben. Deze tochten 
zijn opgenomen in het KNRB programma met open toertochten voor roeiverenigingen.  

 

 
 

  AVONTUUR  - Toertocht Geertruidenberg, Amer en Biesbosch  .  

Hou je van een uitdaging, dan is dit je toertocht.  Eerst vaar je een stuk over De Mark, dan doe je het Markkanaal met bij 

Oosterhout een flinke sluis en vervolgens vaar je richting Drimmelen over het Wilhelminakanaal; wees hier alert op snel 

varende schepen. Daarna roei je een stuk over de Amer, hier kun je drukke scheepvaart, golven en ook nog stroming 

verwachten. Wil je wat extra’s, steek dan 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. Wat dacht je van een picknick op een van de strandjes daar? In 

Drimmelen vind je een grote watersporthaven met volop horecagelegenheid en ook in Geertruidenberg en Raamsdonksveer 

is gezellige horeca aan het water. Na afloop vaar je over de Donge en het Noorder Gat naar het Wilhelminakanaal terug en 

daarna passeer je nog een keer de Marksluis. Let op: van 1 oktober tot 1 april is er beperkte sluisbediening in de weekenden. 

 

  NATUUR  - Toertocht ’t Lamgat en Zevenbergen  . 

Wil je door een groene oase van rust varen, met veel (water)vogels, kies dan deze mooie route over De Mark, door de 

weilanden langs Zwartenberg naar  watersportcentrum ’t Lamgat, hier is een prima restaurant. Liefhebbers roeien daarna 

nog 2 km door via de Roode Vaart naar Zevenbergen en na een rustpauze bij de lokale horeca vaar je dezelfde route terug.  

 

  CULTUUR  -  Toertocht Singels Breda en Boven Mark .   

Dit is een tocht van 25 km in zuidelijke richting over De Mark richting de stad, je kunt dan langs het Spanjaardsgat naar de 

Nieuwe Haven waar je je boot kan aanleggen, hier is horeca met gezellige terrassen aan het water.  Vervolgens vaar je door 

de singels, bij het Valkenbergpark kun je aanleggen voor bezoek aan het Stedelijk Museum Breda. Daarna vaar je door de 

singels onder veel bruggen door. Aan de zuidkant van de stad vaar je de Boven-Mark op, langs de populaire wijk Ginneken 

en langs statige buitenhuizen in het groen. Aan het eind bij de stuw iets buiten de stad kun je in het gras goed picknicken. 

Weer terug op de singels vaar je verder rond de stad naar het Spanjaardsgat, een plek die in de Tachtigjarige Oorlog een 

grote rol heeft gespeeld. Hier kan je aan wal gaan voor een historische (VVV) stadswandeling en na afloop is het nog 5 km 

terug roeien naar Terheijden. Voor wie belangstelling heeft voor deze prachtige historische stad is deze tocht een aanrader.  

 

Roeivereniging Breda heeft voor deze prachtige tochten vier Wherry’s W2x++, zes C4x+ en drie C2x+ boten met 

toebehoren beschikbaar, in totaal biedt dit ruimte aan een toertocht voor ruim 50 personen. Ook voor een  gezellige 

nazit met uitzicht over het roeiwater ontvangt onze walkapitein je graag in de sociëteit boven ons botenhuis, daar 

zijn ook consumpties te verkrijgen. Voor wie deze tochten wil combineren tot een  meerdaagse tocht zijn er bij het 

Markkanaal, niet ver van onze roeivereniging, bijzondere overnachtingsmogelijkheden.  
 
 .    
  E-mail voor info en boeking:    toer@rvbreda.nl      
  Adres van ons botenhuis: Bredaseweg 30 in Terheijden 
  Coördinator gastroeien:    Wouter van Hengel, telefoon 06 3630 1954  
.                          
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