Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort De Biesbosch - Vissershang
maakt deel uit van het netwerk van
Brabantse Natuurpoorten. Dit netwerk
bestaat uit 31 locaties. Een Brabantse
Natuurpoort is hét startpunt voor een
prachtige fiets- of wandelroute in de
natuur. Elke Brabantse Natuurpoort
biedt een ruime parkeergelegenheid,
een horecavoorziening en informatie
over het natuurgebied en de fiets- en
wandelroutes.
De Natuurpoorten zijn
herkenbaar aan een grote
stalen sleutel van 4 meter
hoog.

www.natuurpoorten.nl

Natuurpoort
De Biesbosch - Vissershang

Natuurpoort
De BiesboschVissershang

Benieuwd welke locaties nog meer
deel uitmaken van het netwerk? Bekijk
bovenstaande kaart, scan de QR-code
of kijk op www.natuurpoorten.nl.

• Informatie
• Gratis wandel- en
fietsroutes
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Nationaal Park de Biesbosch
De Biesbosch is het grootste zoetwatergetijdengebied van Noordwest Europa.
Hier valt van alles te beleven. Varen langs wilgenvloedbossen, kanoën door
kronkelende kreekjes, wandelen over ruige paden en fietsen langs open weides
en water vol vogels. Geniet van de bijzondere planten en bloemen, speur het
water af naar bevers en spot vogels met een verrekijker. Ervaar hoe geen dag in
de Biesbosch hetzelfde is! Vanaf Natuurpoort Vissershang worden in bepaalde
perioden in het jaar bevertochten georganiseerd.
Meer informatie over de Biesbosch: www.np-debiesbosch.nl.

Natuurpoort Vissershang, Hank
Een dagje in Nationaal Park de Biesbosch begint bij
Natuurpoort de Biesbosch - Vissershang. Varen langs
wilgenvloedbossen, kanoën door kronkelende kreekjes,
wandelen over ruige paden en fietsen langs open weides
en water vol vogels. Geniet van de bijzondere planten
en bloemen, speur het water af naar bevers en spot
vogels met een verrekijker. Ervaar hoe geen dag in de
Biesbosch hetzelfde is!
Adres:
Vissershang 2, 4273 PE Hank
Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/vissershang

Café-restaurant Vissershang
In het gezellige restaurant met uitkijk op de haven
en de Biesbosch is het heerlijk lunchen en dineren.
Ook huur je hier een kano, boot of sloep voor een
ontdekkingstocht door de prachtige Biesbosch.
Kijk op www.vissershang.nl naar de openingstijden van
het café-restaurant en de mogelijkheden van
bootverhuur en -tochten.
Tel. 0162-402450
info@vissershang.nl
www.vissershang.nl

Wandelroute
Rondje Vissershang (6,3 km)
Rondje Aakvlaai (1,7 km)

Fietsroute
Langs Forten en Kreken (40 km)
14
30

De recreatieve routes in Brabant worden zorgvuldig onderhouden. Heb je
opmerkingen of suggesties over de bewegwijzering of paden, geef dit dan door via
info@routesinbrabant.nl of via tel. nr. 0800-4050050.
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Deze fietsroute staat ook op Route.nl. Scan de
QR-code (bijvoorbeeld met de app van Route.nl)
en bekijk de route op je telefoon.
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