
Bush Paddling
Adventure 

Biesbosch

Met minimale bepakking, een zwemvest en kajak gaan we 24 uur 
op trip in eigen land. Een wilde tocht dwars door het territorium 
van de zeearend, de ijsvogel en de bever. Peddelend door de bush 
van de Biesbosch met de wind in je gezicht en de golven tegen 
de boeg van de kajak, brengt het avontuur ons bij een afgelegen 
kampeerplek die alleen bereikbaar is via het water waar we 
genieten van het simpele leven.



We gaan diep het gebied in en varen door smalle kleine kreken, ondiepe 
stukken, kronkelende beekjes brede open wateren. Onderweg leren we je 
kajakskills & navigeren op het water met een kaart en kompas. Aan het 
einde van de dag richten we de bivakplek op een locatie midden in de 
Biesbosch. Daar maken we met elkaar een vuurtje en een welverdiende 
maaltijd en slapen we met elkaar in een grote basecamptent. De volgende 
dag worden we wakker met een zonsopkomst, mist boven het water en 
een goede ochtendkoffie. We vervolgen onze tocht door de bush om zo 
uiteindelijk weer aan wal te gaan bij de jachthaven. Na 24 uur buiten ga je 
moe, klam, maar uiterst voldaan en met nieuwe skills in je zak weer richting 
huis.

Fysiek ●●●●○
Cultuur ●●○○○

Avontuur ●●●○○

Comfort ●○○○○
Wildlife ●●●○○

Vaardigheden ●●○○○

Thema en niveaus
Het thema van deze trip is Wild Fitness: omdat we bewegers zijn en ver-
wilderen onlosmakelijk verbonden is met fysieke activiteiten. Goed voor je 
karakter, lekker voor je lijf, een verfrissing voor je hoofd en mega fun! Met 
de kajak, peddelend over brede stukken water, kleine kreken en tussen 
eilanden door. Voor de liefhebbers van fysieke en uitdagende avonturen. 
Voor deze tocht is een basisconditie vereist, daarnaast is enige ervaring 
met een kajak een pré. Heb je vragen over kajakken of wil je ervaring op-
doen, neem dan contact met ons op.

Programma
Zie exacte data op de website - maximaal 9 personen

Rond het middaguur vertrekken we vanaf de jachthaven met onze kajaks 
en varen we de Biesbosch in naar de overnachtingsplek. Na een heerlijke 
nachtrust in het bivak maken we een stevig ontbijt en laden we de kajaks 
voor de tocht van dag 2. Via prachtige plekken in de Biesbosch en komen we 
aan het begin van de zondagmiddag aan in de jachthaven om ons avontuur 
af te sluiten. De tochten zullen per dag ongeveer tussen de 12 tot 17 km 
bevatten, dit zal ongeveer, 3 tot 4 uur in beslag nemen.



Materiaal en uitrusting
Voor optimaal plezier zijn de volgende items noodzakelijk:

Houd er rekening mee dat alle spullen nat kunnen worden en mee moeten 
kunnen in de kajak. Waterdicht verpakken is daarom noodzakelijk. Het 
makkelijkst is om in te pakken in een twee- of drietal kleinere platte tassen. 
Iedereen vervoert zijn eigen spullen. Neem dus zo min mogelijk mee. 

Tip!
Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen of huren, dan kun je 
daarvoor bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke 
tarieven. 

• Buff / muts / pet 
• Avondkleding 
• Droge sneldrogende (sport) kleding 
• Slaapzak geschikt voor temperaturen tussen 0 – 10 graden en slaapmat 
• Regencover voor de buitenkant van je rugzak/tas 
• Hoofdlamp met accu of reservebatterijen 
• Thermosfles / bidon / drinkzak 
• Kampeerbestek en een bord 
• Beker / mok (dop thermosfles) 
• Zonnebril  
• Toiletspullen, handdoek 
• Waterdichte zakken / vuilniszakken 
• Afbreekbaar toiletpapier / tissues 
• Eventueel brander, percolater, koffie en theezakjes 
• Dranken, snacks en/of fruit, voor onderweg 



Voeding
Kampeerdiner en -ontbijt wordt georganiseerd door Rewild. Neem zelf 
wat extra snacks, lunches of fruit mee voor onderweg op het water. Vul je 
bidonnen etc met schoonwater. Bij de overnachtingslocatie is de mogelijkheid 
tot vullen van je bidons. 

Kosten
De kosten voor deze reis zijn €225 per persoon. Dit is inclusief: 

• Een off-the-grid overnachting in de Biesbosch
• Avondmaaltijd & ontbijt
• Wilderniseducatie, kajaktips en -tools
• Een kajak per persoon, inclusief peddel en zwemvest
• Nederlandse zeekajakgids 

Niet inbegrepen zijn je vervoer naar en van het startpunt. We stimuleren 
om te carpoolen.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!

Verzekering
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn voor 
buitensportactiviteiten. Je kunt hiervoor informeren bij je huidige verzekering.

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene 
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annulerings-
voorwaarden staan hier ook in uitgelegd.


