
 

 

 

 
 

Herfstvakantieprogramma 2018 
In de herfstvakantie worden speciaal kinder- en gezinsactiviteiten 
georganiseerd. Voor jong en oud is er genoeg te beleven in de 
Biesbosch! 
 
Kinderbevertocht (duur 2 uur) 
19 oktober 
Bezoek het BeverBos onder leiding van een Biesboschgids, die je van alles 
vertelt over bevers en hun leefomgeving. Daarna ga je aan boord van de open 
fluisterboot en ga je op zoek naar sporen van deze knagers. Tijdens de 
vaartocht krijg je een beker chocolademelk met een Beverkoek.  
Prijs volwassenen € 14,00 - kinderen 4 t/m 16 jaar € 10,00  
 
Rondje Hollandse Biesbosch (duur 1 uur) 
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 oktober  
Vaar met de open fluisterboot de Sterling door de prachtige natuur van de 
Biesbosch. Je vaart langs begroeide oevers, door smalle kreken en langs een 
authentieke griendkeet. De schipper vertelt tijdens de vaartocht over het gebied. 
Prijs volwassenen € 8,00- kinderen 4 t/m 16 jaar € 6,00  
 
Herfstexcursie (duur 2 uur)  
20 oktober  
Ga mee met de herfstexcursie, een wandeling door het kleurrijke bosgebied van 
de Hel- en Zuilespolder. De gids vertelt wat dit jaargetijde zo bijzonder maakt. 
Ook wordt er tijdens de wandeling gezocht naar paddenstoelen. Je krijgt een 
paddenstoelenkaart en een klein spiegeltje mee, zodat je kunt zien welke soort 
je hebt gevonden!  
Prijs volwassenen € 6,00- kinderen 4 t/m 16 jaar € 5,00  
 
Verhalenverteller in de Stenen Keet (duur 2,5 uur) 
20 oktober  
Vaar met de open fluisterboot naar de Stenen Keet, een vroeger onderkomen 
van de griendwerkers. Bij een vuurtje wordt een verhaal verteld over de 
Biesbosch. Daarna volgt er in de avond een wandeling door de grienden onder 
leiding van een Biesboschgids.   
Prijs volwassenen € 10,00- kinderen 4 t/m 16 jaar € 8,00  
 
Schemerexcursie (duur 3 uur)  
20, 27 oktober 
De wandelexcursie begint en eindigt bij Sterrenwacht Mercurius. Onder leiding 
van een gids maak je een wandeling in de schemering, het moment dat veel 
dieren ontwaken. Na de wandeling is er een rondleiding bij de Sterrenwacht en 
kun je een kijkje nemen door de telescoop om de nachtelijke hemel te bekijken. 
Prijs volwassenen € 6,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 5,00  
 
Krekentocht (duur 1,5 uur) 
21, 28 oktober  
Vaar in alle rust door de jungle van de Biesbosch. Geniet van de verschillende 
landschappen die voorbij komen, zoals wilgenbossen, weilanden en oevers met 
beverburchten. Kijk tijdens de vaartocht goed om je heen en misschien zie je 
een ijsvogel voorbij flitsen! 
Prijs volwassenen € 13,00- kinderen 4 t/m 16 jaar € 9,00  
 
Kinderactiviteit: braakballen pluizen (duur 1 uur) 
23 oktober 
Sommige (roof)vogels braken een braakbal uit. Hierin zijn alle niet-verteerde 
voedselresten die de vogel heeft gegeten terug te vinden. Dit zijn botjes van een 
muis, resten van insecten of veren en haartjes die zijn overgebleven nadat 
bijvoorbeeld een uil zijn hapje heeft genuttigd. Pluis deze uit en onderzoek wat 
ze hebben gegeten.  
Prijs kinderen 4 t/m 16 jaar € 3,00  
 
Fluisterend op zoek naar bevers (duur 2,5 uur)  
23, 24, 25, 26 oktober 
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 op zoek naar beversporen.  
Prijs volwassenen € 14,00 - kinderen 4 t/m 16 jaar € 10,00  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanotocht bij volle maan (duur 2 uur) 
24 en 25 oktober  
Deze kanotocht start in het licht, bij helder weer zie je de zon ondergaan en de 
volle maan tevoorschijn komen. Een uniek moment om in de stilte met een kano 
door de Biesbosch te varen. Het laatste deel vaar je in het donker en laat je je 
leiden door de gids en het maanlicht.  
Prijs volwassenen € 12,00- kinderen 4 t/m 16 jaar € 9,00  
 
Gezinsexcursie: Herfst…daar ben je! (duur 2 uur) 
25 oktober 
Een leuke en leerzame excursie voor het hele gezin. Het programma start met 
een presentatie waarna je met de gids naar buiten gaat om het seizoen te 
beleven. De herfst heeft zoveel moois te bieden, zoals bomen die verkleuren en 
paddenstoelen die tevoorschijn komen. 
Prijs volwassenen € 5,00- kinderen 4 t/m 16 jaar € 4,00  
 
Herfstwandeling (start vanaf StayOkay en duur 2,5 uur) 
27 oktober 
De wandeling start bij Stayokay en vervolgens wandel je onder leiding van de 
gids door de Hel- en Zuilespolder. Tijdens de wandeling vertelt de gids wat er te 
ontdekken is in de herfst. Het landschap wisselt voortdurend van weilanden, 
dijkjes en bosgebied. Na afloop staat er bij Stayokay een lekkere kom soep of 
een beker warme chocolademelk klaar.  
Prijs volwassenen € 10,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 8,00  
 
Nachttocht Stenen Keet (duur 2,5 uur) 
27 oktober  
Vaar met de open fluisterboot naar de Stenen Keet waar een 'griendwerker' bij 
een vuurtje vertelt over het leven en werken in de Biesbosch. Vervolgens 
wandel je onder leiding van een gids in het donker door de grienden terug naar 
het Biesboschcentrum.  
Prijs € 9,00 per persoon  
 
Familie vogeltocht (duur 1,5 uur) 
24 oktober 
Je vaart met de Sterling door de Biesbosch en je gaat onderweg van boord op 
zoek naar de meest voorkomende vogels in dit gebied. Je herkent deze met 
behulp van de 'Biesbosch Vogelwaaier', een verrekijker en de uitleg van de gids.  
Prijs volwassenen € 11,00 - kinderen 4 t/m 16 jaar € 9,00 
 
 
Reserveer voor deelname via 
www.biesboschcentrumdordrecht.nl 
 
 
 

http://www.biesboschcentrumdordrecht.nl/

