www.voortuinvandebiesbosch.nl
Veerdienst ‘t Leeuweveerke
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Mark Pontje Terheijden.

3

Pontje Steur.

4

Biesbosch Museumeiland

Biesboschweg thv nr. 7
4926 SJ Lage Zwaluwe

Veerdienst
‘t Leeuweveerke

Haven Terheijden

Enkele vaart

Retour

10- Ritten
kaart

Werkendam

Kinderen:
12 t/m 17 jaar en 55 +

Kinderen tot 12 jaar
en fietsenaanhanger.

€ 32,50

€3 €5

€ 22,50
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€ 1 € 1,50 € 7
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Ontdek de Biesbosch!!

Let op!
Betaling alleen
mogelijk via PIN

€4 €7

Wandelen &
Fietsen

Biesboschweg 4
4924 BB Drimmelen

Volwassenen

Fietsroute netwerk.

98

Recreatie

Biesbosch centrum
Drimmelen

Tarieven
2018

Natuur

Hilweg 2
4251 MT Werkendam

Dieren

5

www.beleefdebiesbosch.nl

1

Fietsroute netwerk.

1

5

Welkom
op ‘t Leeuweveerke
Fiets & wandelkaart Regio Biesbosch.

2

www.leeuweveerke.nl

leeuweveerke@gmail.com

Groene camping

Al meer dan 25 jaar aanwezig in de Biesbosch en nog steeds
volop in de belangstelling; de Bever. Op zoek naar Bevers?
Dat Kan! Rustig peddel je door de Biesbosch-jungle onder

C

leiding van een gids. Je vaart met de kano door de kleinere
Biesboschkreken en gaat op zoek naar beversporen. En met

M

Huisregels

Y

CM

Slapen in een Beverburcht of Polderhuisje. Heerlijk kamperen op de
Biologische Camping met ruime plaatsen en verwarmd sanitairgebouw.

1. Bewaar uw toegangsbewijs zodat u dit desgevraagd aan onze medewerkers kunt tonen. Zonder geldig bewijs kunnen wij u de toegang tot de
MY
pont ontzeggen.

een beetje geluk heb je een ontmoeting met een bever!

Nederland is een écht fietsland, maar fietsen in Nationaal

Kijk voor meer informatie op: www.np-debiesbosch.nl Speciaal
voor de natuurliefhebbers organiseren we in het late voorjaar

Park De Biesbosch kan lastig zijn. Het gebied bestaat namelijk

en hoogzomer de Bevertochten. Kan jij deze bekende Biesbosch bewoners spotten?

de Biesboschregio – het gebied rondom het Nationaal Park –

CY
2. Het betreden van de (aanleg)steiger geschiedt alleen op aanwijzing van
de schipper.

kan je wel goede en mooie fietstochten maken, langs polders,

CMY

weilanden, akkers, rivieren en lintdorpen. Kies je route en ga op

3. Het betalen van de overtocht aan de kant van Werkendam kunt u doen
bij onze foodcontainer “Beachbosch” aan de kant van Lage Zwaluwe. K
4. Aan de kant van Werkendam krijgt u GÉÉN nummer.
5. Bakfietsen en fietsen met aanhangers € 1,- extra. Op drukke dagen
kunnen bakfietsen en fietsen met aanhangers worden geweigerd.
6.Het nuttigen van alcoholische dranken aan boord is niet toegestaan.
7.Je mag (elektrische)fietsen/scooters aan de hand meenemen (met motor
uit). Zet ze op de aangewezen plek. Veerdienst ’t Leeuweveerke is niet
aansprakelijk voor schade aan je (Elektrische)fiets/scooter.
8. Fietsen met een benzine(hulp)motor mogen NIET aan boord.

grotendeels uit water en nat land. Er zijn onverharde paden
voor wandelaars, maar geen verbindingswegen of bruggen. In

Familie den Dunnen
Groenendijk 35
4926 RE Lage Zwaluwe

ontdekking!

Janine: 06 421 561 25
www.groenecampingindepolder.nl
info@groenecampingindepolder.nl

Zoek je avontuur en wil je een zijn met de natuur? Op verschillende
plekken in de Biesbosch kun je slapen in je eigen tent, een bestaande keet of op een boot. Er is niets mooiers dan de zonsopgang te
kunnen zien vanuit je slaapplek of voor het slapen een avondwan-

Op zoek naar de Bever!

www.ouddrimmelen.nl /www.biesboschhuisje.nl

Lekker genieten in onze huiselijke
sfeer of op ons heerlijke terras
boven de haven van Lage Zwaluwe.

Het Bolle Bevertje

Het Bolle Bevertje

In de Biesbosch

In de Biesbosch

Winnaar Leukste Restaurant van de gemeente
Drimmelen in 2015, 2016, 2017 en 2018

Terras
Fietsverhuur
Speeltuin
Biesbosch arrangementen
buffetten & barbecues

Terras
Fietsverhuur
Speeltuin
Biesbosch arrangementen
buffetten & barbecues

www.biesboscharrangementen.nl

www.biesboscharrangementen.nl

Spieringsluis 4 Werkendam

Spieringsluis 4 Werkendam

0031(0)183 505673

0031(0)183 505673

Het Bolle Bevertje

Het Bolle Bevertje

In de Biesbosch

In de Biesbosch

deling te maken in het maanlicht. Hou er wel rekening mee dat de
9. Veerdienst ’t Leeuweveerke aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor
schade aan of verlies van goederen.

vogels je al vroeg wakker kwetteren!

10. Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding van een volwassene.

En winnaar Gezelligste Terras van de gemeente
Drimmelen

11. ’t Leeuweveerke is goed toegankelijk voor mindervaliden. Hulpmiddelen
als rolstoelen, rollators en kleine scootmobielen zijn toegestaan
12. Vanwege veiligheidsvoorschriften dienen aanwijzingen van de schipper
van ’t Leeuweveerke te worden opgevolgd.

Eetcafé Hier is ‘t
Nieuwlandsedijk 86
4926 AS Lage Zwaluwe
Tel. 0168 - 756 330

13. Het reserveren van een plaats aan boord is niet mogelijk.
14. Bij extreme weersverwachtingen wordt er niet gevaren!!

Dagje weg in de Biesbosch.

Camping met ruime plaatsen, slapen in de B&B,trekkershuisjes of in onze pipowagen.
Overnachten in vakantiehuisje “het Biesboschhuisje” bij
het Gat van den Ham.

Heerlijk een dagje fietsen.

overnachten in de Biesbosch!

Terras
Fietsverhuur
Speeltuin
Biesbosch arrangementen
buffetten & barbecues

Genieten!!
Vaartijden:
10:00 tot 13:15
pauze
14:00 tot 17:20
17:20 Laatste vaart vanuit Lage Zwaluwe
17:40 Laatste vaart vanuit Werkendam.
LET OP! Tickets verkrijgbaar bij foodcontainer “Beachbosch”

Beachbosch
Vaardagen:
april: 26 t/m 30 april
mei: 1 t/m 13 mei. september: 1 t/m 16 september.
17 t/m 20 mei.
20 t/m 23 september.
24 t/m 27 mei.
27 t/m 30 september.
31 mei.
juni - juli & augustus alle dagen.
oktober: 4 t/m 7 oktober
11 t/m 14 oktober.
18 t/m 21 oktober.
25 t/m 28 oktober.
Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding van een volwassene!!
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Dagje weg in de Biesbosch
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Koffie & Thee

Frisdran

ken & ijs

Hotel - Restaurant
Broodje gezond

Kerkstraat 13. 4921 BA Made
www.korenbeurs.nl
Het aanbod van dagrecreatie in de Voortuin van de
Biesbosch is veelzijdig. U hoeft zich dan ook niet te
vervelen tijdens uw vakantie of bezoek aan dit prachtige gebied. Natuurlijk kunt u lekker gaan wandelen of
fietsen, maar denk ook eens midgetgolf, zwemmen,
een bedrijfsbezoek, een rondvaart of een kookworkshop. De bedrijven in de gemeente denken graag met
u mee om een passende activiteit te bedenken voor
uw dagje weg!

Bij alle boerderijen die in de Biesbosch staan
of hebben gestaan, horen bijgebouwen. De
Zwarte Schuur is een bijgebouw maar wel heel
uniek. De authentieke bouwkundige elementen
en de ligging op een eiland in de Biesbosch,
maken de schuur heel bijzonder, Met een rijkdom van cultuurhistorische en natuurwaarden,
aan de rand van een nieuw zoetwatergetijdenatuurgebied, dat volop in ontwikkeling is, maakt
dit geheel uiterst bijzonder.

€ 5,50

Broodje zalm

€ 6,50

Broodje krabsalade

€ 5,00

Broodje Brie

€ 5,00

Broodje ham e/o kaas

€ 3,75

Broodje Ei

€ 3,75

Authentiek!

Even terug in

Terras
Fietsverhuur
de tijd...Speeltuin
Biesbosch arrangementen
buffetten & barbecues

www.biesboscharrangementen.nl

www.biesboscharrangementen.nl

Spieringsluis 4 Werkendam

Spieringsluis 4 Werkendam

0031(0)183 505673

0031(0)183 505673

Een hengeltje uitgooien terwijl je geniet van
een prachtige omgeving, de geluiden van vele
verschillende vogels en wie weet, spot je wel
een bever! In De Biesbosch zijn er veel mogelijkheden en plekjes voor sportvissers. Een groot
deel van De Biesbosch wateren is verpacht aan
Sportvisserij Nederland die dus verantwoordelijkheid zijn voor het toezicht hierop. Wil je gaan
vissen in De Biesbosch? Zorg er dan voor dat je
in het bezit bent van een vispas van Sportvisserij Nederland: deze is verplicht. Deze vispas kan
je aanschaffen in verschillende hengelsportzaken online via: vispas.nl

De Biesbosch is door mensen gemaakt.
Het is natuur met een voor Nederland belangrijke cultuurhistorie: hier hebben mensen gevochten tegen het water, polders gemaakt, de natuur naar
hun hand gezet met een heel eigen griend- en rietcultuur, maar ook weer
ontpolderd en teruggegeven aan de natuur.
Het museum ligt in het hart van de Biesbosch, een uniek zoetwatergetijdengebied. Het is daarmee de uitgelezen plek om bezoekers kennis te laten
maken met het verleden, heden en de toekomst van de Biesbosch.
Biesbosch MuseumEiland
Hilweg 2
4251 MT Werkendam
www.biesboschmuseumeiland.nl

Dagje vissen!

Beachbosch

Beachbosch
Genieten aan de Amer (Bij ‘t Pontje)
van 1 mei t/m 30 september 2018
Elke dag geopend van 10:00-17:00 uur.

