
 

 

 

 
Meivakantieprogramma 
Programma 19 april t/m 5 mei 2019 

 
Vroege vogeltocht 
Vr 19 april 06.30-08.30 uur en za 4 mei  05.30-07.30 uur 
Deze wandelexcursie is een echte aanrader voor vogelliefhebbers. Net voor 
zonsopkomst begint de excursie, het moment dat de Biesbosch ontwaakt en het 
ochtendconcert van vogelzang begint. Een bijzondere ervaring!  
Prijs volwassenen € 6,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 5,00 
 

Kinderactiviteit: Paaseieren kleuren  
Vr 19 april 13.30-15.30 uur 
Tijdens deze creatieve activiteit gaan kinderen paaseierenkleuren met natuurlijke 
materialen. Kinderen gaan met de Biesboschgids deze materialen in de natuur 
verzamelen, zoals bloemen en kleine blaadjes. Bij terugkomst worden de eieren op 
een bijzondere manier verpakt en daarna gekookt. In de tussentijd worden de 
eierdopjes beschilderd.  
Prijs € 5,00 kinderen 4 t/m 16 jaar 
 

Kanotocht bij volle maan 
Vr 19 april 19.30-21.45 uur 
Bij mooi weer zie je de zon ondergaan en de volle maan opkomen. Het laatste deel 
van de kanotocht vaar je in het donker door de Biesbosch en laat je je leiden door 
de gids en het maanlicht.  
Prijs volwassenen € 13,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 10,00 
 

Avontuurlijke vogeltocht  
Za 20 april 05.45-08.45 uur 
Vaar in een klein fluisterbootje, in klein gezelschap onder leiding van de 
Biesboschgids door de Hollandse Biesbosch op zoek naar vogels. In deze tijd van 
het jaar laten broedvogels zich volop horen. Vergeet je verrekijker niet mee te 
nemen!  
Prijs volwassenen € 19,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 14,00 
 

Fluisterend op zoek naar bevers 
Za 20 april 19.00 – 21.30 uur ,do 25 april 19.15-21.45 uur, 
vr 26 april 19.15-21.45 uur en vr 3 mei 19.30-22.00 uur 
Stap aan boord van de open fluisterboot en vaar in de schemering door de 
Biesbosch. De gids vertelt je van alles over deze grote knaagdieren. Onderweg ga je 
van boord voor een korte wandeling, waarbij je op zoek gaat naar beversporen.  
Prijs volwassenen € 15,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 12,00 
 

Jungle kanotocht 
20 april, 26 april en 3 mei 07.45-10.30 uur 
De Hollandse Biesbosch lijkt in bepaalde seizoenen op een ware jungle. Vanaf het 
water zie je de rijk begroeide oevers en vaar je in de kreken onder overhangende 
takken door. Gidsen nemen je tijdens deze kanotocht diep mee de Biesbosch in.  
Een spannende ontdekkingstocht! 
Prijs volwassenen € 17,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 12,00 
 

Rondje(s) Hollandse Biesbosch 
Dagelijks rondvaarten. Kijk voor actuele tijden op 
www.biesboschcentrumdordrecht.nl  
Vaar met de open fluisterboot door de mooie omgeving van de Biesbosch. Tijdens 
de vaartocht vertelt de schipper van alles over het gebied.  
Kijk wel goed om je heen, misschien zie je wel een ijsvogeltje voorbij vliegen! Deze 
zijn zo snel dat je meestal alleen een blauwe flits ziet.  
Prijs volwassenen € 9,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 7,00 
 

Biesbosch Natuurtocht 
Zo 21 april 13.30-15.30 uur 
Met de open fluisterboot vaar je door de kreken en langs ruige wilgenvloedbossen. 
Stap van boord bij de historische griendwerkerskeet en wandel over het 
Griendmuseumpad met zijn rijke historie en bijzondere Biesboschnatuur, zoals 
kleine kreken en beversporen.  
Prijs volwassenen € 13,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 10,00 
 

Krekentocht  
Zo 21 april en zo 28 april 13.30-15.00 uur 
Vaar met de fluisterboot de Sterling door de Biesbosch terwijl de schipper over het 
gebied vertelt. Geniet van de rustgevende omgeving en de natuur die in bloei staat.  
Prijs volwassenen € 13,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 10,00 
 

Waterbeestjes expeditie 
Di 23 april en do 2 mei 14.00-15.30 uur 
Ga met een Biesboschgids op zoek naar waterbeestjes. Verwonder je aan de 
waterkant wat er allemaal te vinden is in en om het water. Met een schepnetje, loep 
en zoekkaart kom je erachter welk beestje jij hebt gevonden! 
Prijs € 3,00 kinderen 4 t/m 16 jaar 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het spoor van de bever 
Wo 24 april 14.00-15.30 uur 
Onder leiding van een gids maak je een wandeling langs de omheining van het 
BeverBos en wandel je door het griendpad, waarbij je uitzicht hebt op een 
beverburcht. De gids vertelt je van alles over deze knagers en hun leefomgeving. 
Laarzen of stevige schoenen en een lange broek zijn noodzakelijk. 
Prijs volwassenen € 6,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 5,00 
 

Kinderactiviteit: Pietje Pijlspel 
Do 25 april 13.30-15.30 uur 
Doe mee met dit actieve spel dat begeleid wordt door Biesboschgidsen. Kinderen 
worden met gekleurde pijlen het veld in gestuurd om allerlei leuke zintuigprikkelende 
opdrachten uit te voeren.   
Prijs kinderen 4 t/m 16 jaar € 3,00 
 

Gezinsexcursie: Ontluikende lente  
Di 30 april 13.30-15.30 uur  
De natuur ontwaakt na een lange winter. Ga met de gids mee en stap het voorjaar 
in. Je maakt een wandeling door de Hel- en Zuilespolder en ondertussen vertelt de 
gids je wat dit jaargetijde zo bijzonder maakt.  
Prijs volwassenen € 5,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 4,00 
 

Op stap met de schaapskudde  
Wo 1 mei tussen 10.30-16.00 uur 
Wandel tijdens dit evenement samen met de schaapsherder met zijn kudde schapen 
door het recreatiegebied van de Hollandse Biesbosch. Ervaar hoe het is om een 
schaapsherder te zijn!  
Halverwege kan er even uitgerust worden tijdens een picknick.  
Prijs € 5,00 kinderen 4 t/m 16 jaar (exclusief lunchpakket) 
 

Kinderbevertocht 
Wo 1 mei 19.45 – 21.45 uur 
Bezoek onder leiding van de Biesboschgids het BeverBos. De gids vertelt tijdens de 
wandeling over bevers en hun leefomgeving. Daarna ga je aan boord van de open 
fluisterboot en ga je op zoek naar sporen van de bevers. Zie jij knaagsporen, een 
beverburcht of misschien wel glijsporen in de modder aan de waterkant? Tijdens de 
vaartocht krijg je een beker warme chocolademelk met een beverkoek en na afloop 
ontvangen kinderen een klein presentje.  
Prijs volwassenen € 14,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 11,00 
 

Huiswaardkanotocht  
Do 2 mei 19.00-22.00 uur 
Kano op een zomeravond onder leiding van een Biesboschgids dwars door de 
Hollandse Biesbosch. In de stilte van de avond peddel je door de kreken van de 
Huiswaard. De gids vertelt onderweg over de rol die het gebied heeft gespeeld 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook is het gebied van belang voor de 
natuurontwikkeling in de Biesbosch. De Nieuwe Merwede stroomt in en uit de 
polder, waardoor er een 'wetland' ontstaat, wat het gebied een uniek karakter geeft.  
Prijs volwassenen € 19,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 14,00 
 

Familie vogeltocht  
Vr 3 mei 10.00-11.30 uur 
Vaar met de open fluisterboot door de Biesbosch en ga van boord om op zoek te 
gaan naar de meest voorkomende vogels in dit gebied. Deze herken je met behulp 
van de 'Biesbosch Vogelwaaier'. De gids vertelt hoe je de vogels aan hun gezang 
kunt herkennen.  
Prijs volwassenen € 12,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 9,00 
 
 

Vroege kanotocht  
Za 4 mei 06.45-09.30 uur 
De Biesbosch ontwaakt! Een bijzondere ervaring op het water voor de echte 
natuurliefhebber. Bij zonsopgang klinkt in het wilgenvloedbos een orkest van 
zangvogels. Er is nog niemand anders op het water dan het kleine groepje kanoërs 
en enkele eenden. Na afloop is er koffie, thee of frisdrank met een Beverkoek.  
Prijs volwassenen € 17,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 12,00 
 

Verhaal van de Biesbosch Liniecrossers  
Za 4 mei en zo 5 mei 14.00-16.00 uur 
Vaar door de Hollandse Biesbosch en luister naar het verhaal van de gids over de 
'crossers' in de Biesbosch. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten er veel 
onderduikers en verzetsstrijders in dit gebied.  
Varend door de kreken bereik je de restanten van de ark waar onderduikers 
overnacht hebben.  
Prijs volwassenen € 15,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 12,00 
 

Reserveren wordt aanbevolen om teleurstelling te voorkomen.  
Kijk voor reserveren en meer informatie op 
www.biesboschcentrumdordrecht.nl of vraag ernaar bij de balie van 
Biesboschcentrum Dordrecht. 

http://www.biesboschcentrumdordrecht.nl/
http://www.biesboschcentrumdordrecht.nl/

