
Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw

DRIMMELEN

BV

Lekker een dagje uit!  
In en rond Nationaal Park De Biesbosch? 

programma 2015



Varen, eten en drinken

Alle vervoer vindt plaats op de CBRB/VNPR personenvervoer-

condities voor de binnenvaart, gedeponeerd bij de Arrondisse-

mentsrechtbank te Rotterdam. 
 

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw b.v.

Biesboschweg 2

4924 BB Drimmelen
 

Informatie/boekingen:

T 0162 - 68 26 09  www.zilvermeeuw.nl

F 0162 - 68 69 25  info@zilvermeeuw.nl

Voor afspraken en een kijkje aan boord 
graag van tevoren even bellen. 

Actief in de Biesbosch

Feestavond

Barbecue

Dagje
Rotterdam

Koud-warm buffet
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Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw 

www.zilvermeeuw.nl/arrangement

Dagje op 
het water



Zilvermeeuw uitvalsbasis voor 
tochten in en om de Biesbosch
Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw b.v. vormt sinds meer dan een halve eeuw een begrip als het gaat over de verzorging van 

boottochten en alles wat daarmee te maken heeft; In het bijzonder rondvaarten door Nationaal Park De Biesbosch. Wat is er leuker 

dan samen met uw familie, vrienden of collega’s een afwisselende en gezellige boottocht te (laten) organiseren? Het vrije gevoel 

van er eens echt helemaal uit te zijn en toch intiem onder elkaar te kunnen babbelen, herinneringen ophalen, lekker eten en 

drinken. Kortom een dagje uit dat voldoet aan al uw verwachtingen en waarover zeker nog een tijdje wordt nagepraat. 

Hiernaast een kleine opsomming van gebeurtenissen 

waarvoor onze Zilvermeeuwen kunnen worden ingezet. Aan 

boord serveren we koffie met iets lekkers, een eenvoudige 

(broodjes)lunch tot en met een uitgebreid koud-warm buffet 

of barbecue en alles wat daar tussen zit. In overleg met u 

maken we aan de hand van uw voorkeur en budget een 

passend programma, waarbij uw wensen voorop staan.

•  Verjaardag • Club- en vereniginguitjes 

•  Familiedag  • Bedrijfspresentaties

•  Receptie  • Workshops

•  Bruiloftsfeest • Relatiedag

•  Vrijgezellenpartij • Personeelsuitstap

•  Seniorendag  •  Uitgaansdag

   bedrijfsgepensioneerden
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Uit onze kombuis

Drankjes:  

Gangbare drankjes zijn altijd aan boord. Eventueel kunt u onze 

consumptiemunten gebruiken. 

 

Koffie  g  2,00

Frisdranken  g  2,10

Bier  g  2,30

Hollands gedistilleerd g  2,30

Wijn - port - safari - passoa  g  3,20

Buitenlands gedistilleerd  g  3,50

Consumptiebon  g  2,30

Mits tevoren besteld, zorgen wij voor:

Koffie met zoete lekkernij  g  6,40

(o.a. petitfour - mini slagroomsoesjes en bonbons)

Koffie met gesorteerd gebak  g  4,70

2x Koffie met gebak  g  5,50

Koffie met Biesboschbol of Bosschebol g  4,70

2x Koffie met Biesboschbol of Bosschebol  g  5,50

Koffie met Biezenkoek/cake  g  3,50

2x Koffie met Biezenkoek/cake  g  4,20

Klassieke bruidstaart  g  4,30

(Gebak met foto/bedrijfslogo is ook mogelijk) 

 

Bittergarnituur:

1 Gemengde noten en gesorteerde zoute koekjes  g  1,55 

2 Gemengde noten - gesorteerde zoute koekjes - g  3,20 

 blokjes kaas en stukjes worst 

3 Gemengde noten en gesorteerde zoute koekjes  g  3,20 

 - blokjes jong belegen- en oude kaas, fuet worst  

 en olijven

4  Verschillende tapenades met Italiaans brood -  g  3,60 

 olijven - feta - chorizo worst en sardientjes

5 Twee soorten salades - twee soorten tapenades -  g  3,60 

 kruidenboter - twee soorten brood en toast

6 Combinatie van bittergarnituur nr. 1 en 4  g  5,00

7 Combinatie van bittergarnituur nr. 1 en 5  g  5,00 

 

Uit te breiden met:

Warm gehaktballetje g  0,65

Warm luxe bladerdeeghapje g  1,00

Luxe hapje (min. 100 stuks)  g  1,45

Van een belegd broodje tot een Brabantse koffietafel:

Broodjeslunch  l  8,40

Bruine tarwe bol met kaas, wit broodje met ham, koffiebroodje, 

koffie, thee en melk.

Luxe broodjeslunch l  13,20

Diverse luxe gedecoreerde harde en zachte mini broodjes 

met o.a.: gerookte zalm, Franse roomkaas, ardennerham en 

tapenade. Super lekker en afwisselend! Koffie, thee en melk 

onbeperkt.

Beverlunch  l  9,20

Een eenvoudige goede lunch met verse producten bestaande 

uit: vijf broodsoorten, krentenbrood, peperkoek en cake.  

U kunt uw boterham royaal beleggen met één van de vijf  

verschillende vleessoorten, jong belegen en komijnekaas.  

U kunt daarnaast ook kiezen uit verschillende zoetwaren.

Koffie, thee en melk tijdens de lunch is onbeperkt.

Biesboschlunch l  12,10

Vijf verschillende broodsoorten, zachte broodjes, koffie-

broodjes, peperkoek en cake. Dit kunt u rijkelijk beleggen met 

vijf verschillende vleessoorten, jong belegen en komijnekaas 

en diverse zoetwaren. Daarnaast serveren we diverse salades 

zoals rundvleessalade, kip/kerriesalade, eiersalade en vis-

salade. Natuurlijk is ook tijdens de Biesboschlunch de koffie, 

thee en melk onbeperkt. 

Zilvermeeuwlunch  l  13,80

Deze zeer uitgebreide lunch biedt voor ieder wat wils!  

Heerlijke harde en zachte broodjes, krentenbollen en  

croissants. Rijkelijk te beleggen met één van de vijf soorten 

kaas, vijf vleessoorten, vissalade, eiersalade of zoetbeleg. 

Koffie, thee en melk wordt tijdens de Zilvermeeuwlunch  

onbeperkt geserveerd.

Eventuele uitbreidingen:

Groentesoep  g  2,70

Erwtensoep g  3,90

Pasteitje kalfsragout  g  5,75

Warme gehaktbal  g  1,25

Handfruit van het seizoen  g  0,90
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Buffetten Vanaf 20 personen

Biesbosch buffet   l  18,50

Gerookte zalm op een bedje van sla, met fijngeknipte   

bieslook en frisse citroendressing omringt met een    

assorti van gerookte makreel

Vers gesneden Hollandse haring met fijngehakte uitjes

Rijkelijk gevulde tonijnsalade

Milde kip/kerriesalade met stukjes ananas en rozijnen

Ambachtelijke boereneiersalade met grove stukjes ei

Authentieke rundvleessalade, zacht en mild van smaak   

boordevol lekker draadjesvlees

Ardennerham gegarneerd met stukjes Galia meloen

Gegrilde achterham met asperges

Roompaté

Ardennerpaté

Kaasplankje bestaande uit Franse en Hollandse kazen

Diverse broodsoorten met heerlijke kruidenboter en 

roomboter

Warme Brabantse worstenbroodjes

Warme saucijzenbroodjes

Vers fruit van het seizoen

Brunch   l 16,95

Groentesoep Rundvleessalade 

4 soorten brood Kip-kerriesalade 

Kleine broodjes Eiersalade

Krentenbrood  IJslandse garnalen 

Koffiebroodjes met cocktailsaus 

Eierkoeken Gerookte makreel 

Gek. achterham Gehaktballetjes in jus

Kipfilet Kip in satésaus 

Coburgerham  Rauwkost 

Cervelaat Bavarois

Rollade Vers fruitsalade 

Jong belegen kaas Slagroomsoesjes 

Komijnekaas Jus d’orange  

Kruidenkaas Koffie  

Brie Thee 

Kernhemmer Melk 
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Buffetten Vanaf 20 personen

High Tea   l  17,25

Zoete lekkernijen: 

Heerlijke petit fours Dessertgebakjes 

Taarten  Slagroom soesjes   

Bonbons Stukjes boterkoek   

Cake-muffins Kindersnoep 

Koekjes Cupcakes 

Hartigheden:  

Gevulde wraps Quiches 

Bladerdeeghapjes Sandwiches 

Koffie en diverse soorten thee

 

Barbecue nr. 1

Vanaf 20 personen   l  30,50

Vanaf 35 personen   l  27,00

9 Soorten vlees:

Biefstuk Saté van varkenshaas

Malse varkensfilet Kipfilet

Spareribs Hamburger 

Gemarineerd speklapje Drumsticks 

Worstjes 

Begeleid met:

Pastasalade met chorizo en paprika  

Rauwkostsalade Aardappelsalade

2 Koude sauzen 2 Warme sauzen  

Kruidenboter en boter Stokbrood

Barbecue nr. 2

Vanaf 20 personen   l  26,50

Vanaf 35 personen   l  24,00

6 Soorten vlees/vis: 

Gemarineerde karbonade Cajun kipfilet

Saté stokjes Entrecote

Hamburger Vispakketje

Begeleid met:

Italiaanse aardappelsalade 

Gemengde salade Rauwkostsalade

Fruitsalade Bolletjes vleessalade

4 Koude sauzen 2 Warme sauzen  

Kruidenboter en tapenade Stokbrood

Italian BBQ Deluxe (incl. dessert)

Vanaf 30 personen  l  32,50

Antipasti & Insalata:

Pane, diverse soorten brood

Pomodori Secchi,zongedroogde tomaatjes

Salami, Coppa di Parma,diverse droge worstsoorten

Olives Verde,gemarineerde groene olijven

Salsa d’ Olive & Pesto,olijventapenade en pesto

Insalata caprese, tomaat, basilicum en mozzarella

Insalata patata,huisgemaakte aardappelsalade

Insalata Pasta, koude pasta salade met verse kruiden

Gerechten van de grill:

Il Pesce, Vis Gerechten:

Sardina, Gemarineerde gegrilde sardientjes 

Gamberoni, Gegrilde gamba’s

Le Carne, Vlees Gerechten:

Lardo, Gegrild buikspek

Di Carne, Gegrild rundvlees met Italiaanse kruiden

Salsiccia,Verse worst met knoflook

Contorno, Bijgerechten:

Patata, Gepofte aardappel met kruidenroom

Legume, Gegrilde groente

Desserts (is inclusief!): 

Tiramisu, klassiek Italiaans dessert

Vers fruit, diverse soorten vers fruit
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Koud en Warm buffet nr. 1  l 23,00

Samenstelling koud gedeelte:

IJslandse garnalen met cocktailsaus 

Hollandse haring met uitjes 

Gerookte makreel 

Rundvleessalade 

Asperges met ham 

Ardennerham met meloen 

Mini drumsticks 

Huisgemaakte aardappelsalade met bosui 

Salade van vers fruit 

Stokbrood en kruidenboter 

Gemengde salade met garnituur

Samenstelling warm gedeelte:

Kipsaté in pindasaus 

Boeuf stroganoff, runderlende met ui, paprika en een keur aan 

paddenstoelen 

Mini gehaktballetjes in pangasaus

Witte rijst met verse groenten van het seizoen

Gegratineerde aardappelen 

Koud en Warm buffet nr. 2 l  27,50

Samenstelling koud gedeelte:

Carpaccio, dun gesneden Ossenhaas, kappertjes , 

Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, notensla, met een 

Italiaanse dressing 

Vitello Tonato, Kalfsfricandeau met tonijn crème en kappertjes

Hollandse Garnalen, met een zelfgemaakte Whiskycocktailsaus

Dun gesneden rosbief geserveerd op een ambachtelijke 

aardappelsalade

Mozarella met tomaat en basilicum en pestodressing

Plateau van Italiaanse en Spaanse ham en Franse kaassoorten

Frisse salade gegarneerd met tomaatjes, olijven, feta, 

pijnboompitten overgoten met een dressing

Getrancheerde gerookte zalm met kappertjes en rode ui

Diverse broodsoorten

Kruidenboter en roomboter

Samenstelling warm gedeelte:

Geurige rozemarijn aardappeltjes uit de oven met zeezout 

Tricolore pasta

Roergebakken scampi met verse basilicum in een romige saus

Hot Chicken in een pittige kerrie saus met cashewnoten en 

stukjes ananas 

Visstoofschotel van witvis, zalm en garnalen in een romige 

witte saus van venkel, prei en wortel

Gehaktballetjes in een traditionele Italiaanse tomatensaus

Grootmoeders draadjesvlees met uitjes en champignons

Koud en Warm Buffet 3  l  27,50

Samenstelling koud gedeelte:

Gerookte zalm 

Hollandse haring met uitjes 

Plateau van gerookte vis met o.a. makreel, forelfilet,  

zalmvleugels en bijpassende saus 

Gebakken scampi’s gemarineerd in rode pesto 

Pastasalade rijkelijk gevuld met champignons en groenten

Achterham met asperges 

Plateau met diverse buitenlandse ham- en kaassoorten 

gegarneerd met pijnboompitten en zongedroogde tomaatjes 

Diverse gevulde wraps 

Salade van vers fruit 

Rundvleessalade 

Gemengde salade met garnituur 

Bijpassende sauzen en dressings 

Stokbrood, minibroodjes, kruidenboter en tapenade 

Samenstelling warm gedeelte: 

Boeuff Bourguignon

Gevulde kipfiletjes met perzikstukjes in een romige kerriesaus 

Visstoofschotel met diverse soorten vis o.a. zalm, koolvis en 

scampi’s 

Groentestrudel

Rijst met een groentegarnituur 

Gegratineerde aardappelen 
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Koud-warm buffet ‘Grand Luxe’ 

Vanaf 30 personen  l  35,00

Samenstelling koud gedeelte: 

Visgerechtjes:

Huisgerookte zalm met een salade van gekookt ei, bieslook  

en Hollandse garnaaltjes

Hollandse nieuwe, geserveerd met fijngesnipperde uitjes

Salade van groene sla, geroosterde paprika, zongedroogde

tomaatjes en gerookte heilbot

Witlof geserveerd met notensla, appelcompote gorgonzola  

en gerookte zalm

Vleesgerechtjes:

Salade van waterkers, pecannoten, rucola, gedroogde ham en

parmezaanse kaas

Dungesneden rosbief geserveerd op een ambachtelijke 

rundvleessalade

Carpaccio op traditionele wijze

Huisgemaakte Vitello Tonato

Samenstelling warm gedeelte:

Grootmoeders stoofschotel met verse champignons, 

zilveruitjes prei en wortel

Rosé gebraden runderlende met schuimige tomatenjus en een

keur aan paddestoelen

Roergebakken knoflook scampi met verse basilicum, penne

pasta en pikante rode pestosaus

Bijgerechten:

Aardappelschotel met lookroom gegratineerd met kaas.

Mix van verschillende soorten groentes met boterjus.

Rijst met verse knapperige groentes

Bruin en wit stokbrood Foccacia rozemarijn

Foccacia tomaat kruidenboter roomboter

Dessert  l  7,75

IJs

Bavarois in diverse smaken

Dessertgebakjes

Slagroomsoesjes

Vers fruitsalade

Advocaat- en chocoladesaus

Slagroom

Vuurwerk

Stamppottenbuffet  l  15,70

Zuurkool

Boerenkool

Hutspot

Rijkelijk geserveerd met:

Rookworst

Gebakken spek 

Gehaktballetje in jus

Garnituur van:

Augurken

Zilveruitjes

Mosterd

Piccalilly

Komkommersalade

Tomatensalade

Vleesjus 

Optioneel: erwtensoep met roggebrood en spek  

of aangepast dessert

Petit dessert l 6,00 

In klein servies wordt uitgeserveerd: een pannacotta met vers 

rood fruit en een heerlijke Italiaanse tiramisu
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Buffetten Vanaf 20 personen
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De rondvaart Twee uur durende Biesbosch rondvaart

Nationaal Park De Biesbosch

De Biesbosch is een uitzonderlijk natuurgebied dat terecht 

grote waardering en bekendheid heeft gekregen o.a. door zijn 

uniek landschap, brede en smalle kreken, spaarbekkens voor 

drinkwatervoorziening en natuurlijk de bevers. De eeuwenoude 

getijdendelta heeft door de uitvoering van de Deltawerken 

z’n grote getijdenwerking verloren, hoewel het tijverschil nog 

steeds ongeveer 40 centimeter bedraagt. De Biesbosch behoort 

tot de grootste waardevolle natuurgebieden van Europa en mag 

zich dan ook Nationaal Park noemen. 

Twee uur durende Biesbosch rondvaart 

Mede door de geringe diepgang zijn onze schepen speciaal 

gebouwd om door dit gebied te varen. De comfortabele boten 

zijn verwarmd en uitgerust met toiletvoorziening, bar en 

geluidsinstallatie.

Ook beschikken al onze schepen over een uniek panorama-

dek. Dit biedt de mogelijkheid tot kilometers uitzicht over de 

polderdijken. Gedurende een twee uur durende tocht wordt 

het gehele gebied doorkruist. Tijdens de vaart kunt u een 

drankje nemen vanaf de bar en vertelt de schipper het een en 

ander over wat u onderweg te zien krijgt.

 

Prijs per persoon:

Tot 30 personen  g  10,50 

Vanaf 30 personen en meer  g  9,50 

Kinderen 3 t/m 11 jaar  g  7,00 

 

• Afvaarttijden op aanvraag, of kijk op www.zilvermeeuw.nl 

• Onze schepen zijn ook exclusief voor uw gezelschap af te 

 huren, prijzen op aanvraag.



Dagarrangement A

Koffietafel - huifkartocht - 

Biesboschrondvaart
 

13.00 uur: Koffietafel  

In het restaurant ‘t Jachtpanorama’ naast de afvaartsteiger 

kunt u genieten van een uitgebreide koffietafel.

14.00 uur: Huifkartocht 

Met een karakteristieke huifkar trekt u door het natuurgebied 

‘de Worp’.

15.00 uur: Biesboschrondvaart 

Een twee uur durende tocht brengt u door het prachtige 

natuurgebied Nationaal Park De Biesbosch.  
 

Prijs per persoon:

10 tot en met 29 personen  g  30,50

Vanaf 30 personen g  29,50

Kinderen 3 t/m 11 jaar  g  27,00 
 

Wij hebben het recht de aanvangstijden van de programma

onderdelen te wisselen i.v.m. verdere boekingen.

Dagarrangement B

Koffie met gebak - Biesbosch Bezoekers-

centrum - Biesboschtocht met koffietafel 

- kaasboerderij
 

10.30 uur: Koffie met gebak 

In het restaurant naast de afvaartsteiger wordt u ontvangen 

met tweemaal koffie en eenmaal gebak.

11.15 uur: Biesbosch Bezoekerscentrum  

Een kijkje in het centrum, altijd de moeite waard!

12.30 uur: Biesboschrondvaart  

Vertrek vanuit Drimmelen voor een twee uur durende 

Biesboschrondvaart. Aan boord wordt onze ‘Bever lunch’ 

geserveerd (tegen meerprijs andere lunch mogelijk  

zie pagina 3). 

 

14.45 uur: Vertrek  

U gaat met eigen vervoer naar de kaasboerderij in Made.

 

15.00-15.30 uur: Bezoek aan Kaasboerderij ’t Bosch 

Deze excursie duurt 1½ à 2 uur. Hier proeft u ambachtelijk 

gemaakte boerenkaas. Maximaal 75 personen.
 

Prijs per persoon:  

Vanaf 20 personen g 31,80

Kinderen 3 t/m 11 jaar g 23,70  
    

* Kaasboerderij niet op zondag
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Arrangementen Gecombineerde dagarrangementen 

(te boeken van Pasen t/m herfstvakantie, overige datums op aanvraag)
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Arrangementen Gecombineerde dagarrangementen 

(te boeken van Pasen t/m herfstvakantie, overige datums op aanvraag)

Dagarrangement C

Lunch Biesboschrondvaart - Midgetgolf of 

recreatieparadijs De Belhamel

12.30 uur: Biesboschrondvaart met Beverlunch

Een twee uur durende tocht brengt u door het prachtige 

natuurgebied Nationaal Park De Biesbosch. Aan boord maakt u 

gebruik van de Beverlunch incl. koffie, thee en melk

Heeft u gekozen voor een bezoek aan De Belhamel dan gaat u 

vervolgens met eigen vervoer richting Lage Zwaluwe. 

De Midgetgolfbaan bevindt zicht naast de afvaartsteiger.

15.00 uur: Recreatieparadijs De Belhamel 

In Recreatieparadijs De Belhamel beleeft u een gezellige 

middag uit met de kinderen. Het fantastische binnen 

speelparadijs telt maar liefst zes verdiepingen met 

verschillende speeltoestellen die zorgen voor oneindig 

veel speelplezier. Daarbij is er voor de kinderen een 

ontdekkingstocht met een gigantisch uitzicht over de 

Biesbosch vanuit de grootste klimtoren van West-Brabant! 

Voor de allerkleinste kinderen tot 4 jaar is er een aparte 

speelhoek compleet met een glijbaan en een ballenbad. 

Het is voor de kinderen natuurlijk ook mogelijk om lekker 

buiten te spelen in de gigantisch grote buitenspeeltuin. 

Als uw kinderen lekker aan het spelen zijn, kunt u onder 

het genot van een kopje koffie een boekje lezen van de 

leestafel of gebruik maken van het gratis WI-FI netwerk. 

Tevens kunt u met mooi weer heerlijk genieten van het 

mooie polderuitzicht op de verschillende buitenterrassen.

15.00 uur: Midgetgolf

Op Midgetgolfbaan ’t Drimmeltje wordt u verwacht voor een 

gezellig ‘potje golf’, waaraan jong en oud veel plezier zullen 

beleven. De golfbaan is uniek gelegen aan de jachthaven met 

een schitterend uitzicht over de rivier en wandelboulevard. 

 

Prijs per persoon: De Belhamel: Midgetgolf:

Vanaf 6 personen g 20,20 g 24,20

Kinderen 3 t/m 11 jaar g 19,10 g 16,10

Dagarrangement D

Koffietafel - Biesboschrondvaart - 

Oudhollandse spelletjes
 

12.30 uur: Koffietafel 

In het restaurant ‘t Voske met uitzicht over rivier de Amer en 

aan de overzijde de Biesbosch.

 

13.30 uur: Oudhollandse spelen  

In café-restaurant ’t Voske brengt u een paar gezellige uurtjes 

door. Tevoren wordt uw gezelschap in groepjes ingedeeld, die 

het tegen elkaar gaan opnemen. Veel plezier voor jong  

en oud.

15.00 uur: Biesboschrondvaart 

Even twee uurtjes uitwaaien op het panoramadek met een 

drankje naar keuze. 
 

Prijs per persoon:

Vanaf 10 personen  g  26,70 

Kinderen 3 t/m 11 jaar  g  17,95 
 

Op zondag geen Oudhollandse spelen.

U kunt deze dag op culinaire wijze afsluiten. 



Nationaal Park de Biesbosch is een unieke locatie om  

eens echt van de natuur te genieten. Samen met onze  

out-door partners hebben we originele, leuke en  

inspirerende programma’s samengesteld.

Hierbij valt o.a. te denken aan kanoën, wandelen met gids of 

kompas, diverse teambuilding activiteiten of een fietstocht. 

Voor de echte waaghalzen organiseren we een trip in een RIB 

boot inclusief drijf pak, veiligheidsbril voor een spectaculaire 

tocht over de rivier. En wat dacht u van een sloepenchallenge 

met ludieke opdrachten waarbij u zelf mag manoeuvreren 

en navigeren? Bel gerust voor alle mogelijkheden, we maken 

graag een passend programma voor uw gezelschap.

RIB varen

Kies je activiteit

Sloepenchallenge

Arrangementen Actieve dagarrangementen
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Boottocht anders - dan - anders

Twee uur durende Biesboschrondvaart

Boottocht met Brunch
 

Afvaarttijd: 12.30 uur 

Twee uur durende rondvaart dwars door het prachtige 

natuurgebied Nationaal Park De Biesbosch. Gedurende de 

rondvaart wordt het gehele gebied doorkruist. Tijdens de vaart 

kunt u genieten van een heerlijke brunch en de schipper vertelt 

het een en ander over hetgeen u onderweg te zien krijgt.
 

Een uitgebreide brunch die bestaat uit:

Kopje groentesoep vanaf het buffet

Verschillende broodsoorten, wit, bruin, volkoren en prokorn

Diverse harde en zachte mini broodjes, chocolade croissantjes, 

koffiebroodjes, krentenbrood eierkoeken en cake

IJslandse garnalen met een romige cocktailsaus omringt met 

een assorti van gerookte makreel en gerookte zalm

Fijne vleeswaren zoals gekookte achterham, kipfilet,  

Coburgerham, wijncervelaat, varkensfricandeau

Jong belegen kaas, Komijnekaas, Boerenkruidenkaas, Brie, 

Nederlands Rode korst kaas (Kernhemmer)

Authentieke rundvleessalade, boordevol lekker draadjesvlees 

gegarneerd met gevulde eitjes

Boereneiersalade met grove stukjes ei, bosui en bieslook

Milde kip/kerriesalade met stukjes ananas en rozijnen

Ambachtelijke gehakballetjes in de jus

Overheerlijke kipsaté stukjes in een satésaus met gefrituurde uitjes

Roerei met spek *

Kroketten * 

Rauwkostsalade met o.a.: komkommer, tomaat, wortel, paprika etc.

Mozarella/tomaat met pestodressing

Taart

Vers fruit van het seizoen

Assortiment van bavarois en kwark

Jus d’orange, koffie, thee en melk

* samenstelling kan afhankelijk van schip aangepast worden 

Prijs per persoon:

Vanaf 20 personen  g 31,00 

Kinderen 3 t/m 11 jaar  g 20,00

Drie uur durende zwerftocht door De Biesbosch

Boottocht met High Tea
 

Wilt u samen met uw vriendinnen, vrienden, of familie 

ongedwongen genieten van een kopje thee, met allerlei zoete 

of juist hartige lekkernijen? Met een schip exclusief voor 

uw gezelschap maken we een drie uur durende high tea 

rondvaart door Nationaal Park De Biesbosch. 

 

De high tea die bestaat uit o.a. zoete lekkernijen:  

Heerlijke petit fours Dessertgebakjes 

Taarten  Slagroom soesjes  

Bonbons Boterkoek  

Cake-muffins Kindersnoep 

Koekjes Cupcakes 

 

Hartigheden:  

Gevulde wraps Quiches 

Bladerdeeghapjes    

Sandwiches

Koffie en diverse soorten thee  

Prive schip! Dit arrangement is inclusief een schip 

voor uw eigen gezelschap. 

 
Prijs per persoon:

30  t/m  50  personen  g 36,35

51  t/m  100  personen  g 32,90

101 t/m  140 personen  g 31,25

141 t/m  250 personen  g 28,25
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Boottocht anders - dan - anders

Winterarrangement 

Ieder jaargetijde heeft z’n charme.

Drie tot drie en half uur durende tocht 

met winterse kost.
 

Wat te denken van een tocht door de Biesbosch in herfst- of 

wintertooi? Terwijl u vanuit een heerlijk verwarmde salon, 

een winterse Biesbosch aan u voorbij ziet trekken, wordt een 

daarbij passende maaltijd verzorgd.

 

Stamppottenbuffet:

Zuurkool Boerenkool

Hutspot Rookworst

Gebakken spek Gehaktballetje in jus 

Zilveruitjes Augurken  

Mosterd Piccalilly  

Komkommersalade Tomatensalade 

Vleesjus 

Optioneel: erwtensoep met roggebrood en spek of aangepast 

dessert.

Prive schip! Dit arrangement is inclusief een schip 

voor uw eigen gezelschap.

 

Prijs per persoon:

30  t/m  50  personen  g 34,80

51 t/m  100 personen  g 31,35

101 t/m  140 personen  g 29,70

141 t/m  250 personen  g 26,70

Te boeken tussen 1 oktober en 1 april. Vraag prijsopgave voor 

kleinere groepen.

Boottocht met bezoek aan......  

Zes en een half uur durende boottocht - 

Stadswandeling / Slot Loevestein / Ark 

van Noach / het Rien Poortvliet museum 

- koffie met gebak - koffietafel
 

Tussen 10.00 en 13.00 uur gaat u in Drimmelen aan boord 

waar de koffie met gebak al voor u klaarstaat. We varen dan 

naar Geertruidenberg, Gorinchem, Heusden of Dordrecht 

voor een stadswandeling die 1 à 1½ uur duurt o.l.v. een gids. 

(bestemming bij boeking opgeven). Op de terugweg wordt 

onze ‘Beverlunch’ verzorgd. (Tegen meerprijs is een andere 

lunch of buffet mogelijk, zie pag. 3 en verder).

 

Prive schip! Dit arrangement is inclusief een schip 

voor uw eigen gezelschap. 

Prijs per persoon:

33  t/m  45  personen   g 48,50

46  t/m  65  personen   g 45,70

66  t/m  85  personen   g 42,70

86  t/m  100  personen   g 39,70

101 t/m  130 personen  g 39,10

131 t/m  180 personen   g 34,90

181 t/m  250 personen   g 33,55

 

Toelslag per persoon:

Slot Loevestein  g  6,50

Rien Poortvliet Museum g 3,50

Ark van Noach  g 7,25
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Boottocht anders - dan - anders

Een dagje op het water

Vijf uur durende boottocht -  

Een geweldige ervaring;  
 

Een echte reis over het water. Om 10.00 uur steken we in 

Drimmelen van wal en varen dwars door de Biesbosch naar 

Werkendam. In een piepklein sluisje worden we geschut op de 

Nieuwe Merwede. Voor de meeste gasten een heel nieuwe 

ervaring. Vervolgens varen we via de Beneden Merwede 

met langs de oevers uitzicht op de plaatsen: Hardinxveld, 

Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht. De tocht voert verder 

via de Dordtse Kil, Hollands Diep, onder de Moerdijkbruggen 

en via de Amer meren we om ongeveer 15.00 uur weer 

af in Drimmelen. Gegarandeerd een dag om nooit meer te 

vergeten! 
 

Prijs per persoon: 

Vanaf 40 personen  g 19,60

Vanaf 90 personen  g 16,10
 

Voor eventuele verzorging aan boord, zie vanaf pagina 3.

Deze rondvaart kunt u het hele jaar boeken.  

We reserveren dan tafels voor uw gezelschap bij elkaar. 

De mogelijkheid bestaat dat meer passagiers worden 

bijgeboekt op dezelfde boot. Gaat uw voorkeur uit naar 

een gereserveerde boot dan maken we hiervoor graag een 

passende offerte.

Arrangement 1: boottocht met bezoek aan 

Biesbosch museum. 

Boottocht - koffie met Biesboschbol 

museumbezoek - koffietafel 
 

U gaat in Drimmelen aan boord en wordt ontvangen met 

tweemaal koffie en een heerlijke Biesboschbol. Na een twee 

uur durende tocht dwars door de Biesbosch brengt u een 

bezoek aan het Biesboschmuseum dat gelegen is aan de 

noordzijde van de Biesbosch bij Werkendam. Na een uurtje 

rondgekeken te hebben vaart de boot via een andere route 

weer terug naar Drimmelen. Gedurende de terugvaart wordt 

onze ‘Beverlunch’ verzorgd. (Tegen meerprijs is een andere 

lunch of buffet mogelijk, zie pag. 3 en verder).

 

Prive schip! Dit arrangement is inclusief een schip voor 

uw eigen gezelschap. 

 

Prijs per persoon:

20  t/m  35  personen   g 49,15

36  t/m  50  personen   g 44,95

51  t/m  100  personen   g 40,75

101 t/m 120 personen   g 38,30

121 t/m 140 personen   g 36,50

141 t/m 200 personen   g 32,95

201 t/m 250 personen   g 31,75
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Feestelijke all-in party’s

Biesbosch party (Party 2)

Een vijf uur durende Biesbosch zwerftocht 

Boottocht - koffie met petitfour - 

onbeperkt drankjes - tafelbittergarnituur 

Biesboschbuffet - koffie met bonbon 

 

Ontvangst aan boord met koffie en petitfour Drankjes 

onbeperkt (excl. buitenlands gedistilleerd). Tafelbittergarnituur 

van gemengde noten en zoute koekjes, blokjes kaas, stukjes 

worst en olijven.
 

Biesboschbuffet:

Gerookte zalm, haring, makreel

Kip/kerrie-, zalm-, eier-, en huzarensalade 

Rijkelijk gevulde tonijnsalade

Ardennerham gegarneerd met stukjes Galia meloen

Gegrilde achterham met asperges

Room- en Ardennerpaté

Grote kaasplank met Hollandse en Franse kaas

Diverse broodsoorten met kruidenboter en roomboter 

Brabantse worsten- en saucijzenbroodjes

Vers fruit van het seizoen

Koffie met bonbon, tegen het einde van de tocht
 

Prive schip! Dit arrangement is inclusief een schip 

voor uw eigen gezelschap. 
 

Prijs per persoon:

20  t/m  35  personen   g 75,40

36  t/m  50  personen   g 71,20

51  t/m  100  personen  g 67,00

101 t/m   120 personen   g 64,55

121 t/m 140 personen  g 62,75

141 t/m 200 personen  g 59,20

201 t/m 250 personen  g 58,00

Eventueel entertainment is in overleg met u af te 

spreken. (zie www.zilvermeeuw.nl voor mogelijkheden).  

Bij alle arrangementen is het mogelijk

een dessert te bestellen (zie pagina 8).
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Feestelijke barbecue’s

Barbecue boat subliem (Party 3)

Een vijf uur durende zwerftocht

door de Biesbosch 

Boottocht - koffie met petitfour - 

onbeperkt drankjes - tafelbittergarnituur - 

barbecue - koffie met bonbon 

 

Ontvangst aan boord met koffie en petitfour (of gesorteerd 

gebak, dit tevoren opgeven). Tijdens de tocht onbeperkt 

drankjes naar keuze (excl. buitenlands gedistilleerd).

Tafelbittergarnituur van gemengde noten en zoute koekjes, 

blokjes kaas, stukjes worst en olijven.
 

Barbecue met 9 soorten vlees:  

Saté van varkenshaas  Hamburger 

Malse varkensfilet  Biefstuk   

Kipfilet  Drumsticks 

Gemarineerde speklapjes  Worstjes   

Spareribs  

Begeleid met:

Rauwkostsalade    

Aardappelsalade

Pastasalade met chorizo en paprika

2 Warme sauzen    

2 Koude sauzen

Boter, kruidenboter     

Stokbrood

Koffie met bonbon, tegen het einde van de tocht
 

Prive schip! Dit arrangement is inclusief een schip voor 

uw eigen gezelschap.
 

Prijs per persoon:

20  t/m  35  personen   g 87,40

36  t/m  50  personen   g 79,70

51  t/m  100  personen   g 75,50

101  t/m  120 personen   g 73,05

121 t/m   140 personen   g 71,25

141 t/m   200 personen   g 67,70

201 t/m  250 personen   g 66,50

Barbecue boat (Party 4)

Een vijf uur durende zwerftocht  

door de Biesbosch 

Boottocht - welkomstdrankje onbeperkt 

drankjes - bittergarnituur - barbecue - 

koffie met bonbon 

 

Ontvangst aan boord met een glas Spaanse cava of koffie 

met gebak (tevoren keus maken). Drankjes onbeperkt naar 

keuze (excl. buitenlands gedistilleerd). Tafelbittergarnituur van 

gemengde noten en zoute koekjes, blokjes kaas, stukjes worst 

en olijven.
 

Barbecue met 6 soorten vlees/vis:

Karbonaadjes gemarineerd Saté stokjes

Hamburger Cajun kipfilet

Entrecote Vispakketje

Begeleid met:

Gemengde salade Rauwkostsalade

Vers fruitsalade Italiaanse aardappelsalade

Bolletjes vleessalade 4 Koude en 2 warme sauzen

Stokbrood en kruidenboter  

Koffie met bonbon, tegen het einde van de tocht
 

Prive schip! Dit arrangement is inclusief een schip voor 

uw eigen gezelschap. 
 

Prijs per persoon:

20  t/m  35  personen   g 83,40

36  t/m  50  personen   g 76,70

51  t/m  100  personen   g 72,50

101 t/m  120 personen   g 70,05

121 t/m  140 personen   g 68,25

141 t/m   200 personen   g 64,70

201 t/m  250 personen   g 63,50
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Feestelijke all-in party’s

De-altijd-goed party (Party 5)

Een vijf uur durende zwerftocht

door de Biesbosch 

Boottocht - koffie met gebak - onbeperkt 

drankjes - tafelbittergarnituur - koud en 

warm buffet - koffie met bonbon 

 

Ontvangst met koffie en gesorteerd gebak. Drankjes 

onbeperkt naar keuze (excl. buitenlands gedistilleerd). 

Tafelbittergarnituur van gemengde noten en zoute koekjes, 

blokjes kaas, stukjes worst en olijven. 

 

Koud en Warm buffet:  

Samenstelling koud gedeelte:

IJslandse garnalen met cocktailsaus omringt met makreel 

Hollandse haring met uitjes 

Rundvleessalade 

Asperges met ham  

Ardennerham met meloen 

Mini drumsticks 

Huisgemaakte aardappelsalade met bosui 

Salade van vers fruit 

Stokbrood en kruidenboter 

Gemengde salade met garnituur

Samenstelling warm gedeelte:

Kipsaté in pindasaus 

Boeuf Stroganoff, met ui, paprika en paddestoelen 

Mini gehaktballetjes in pangasaus

Witte rijst met verse groenten van het seizoen

Gegratineerde aardappelen

Koffie met bonbon, tegen het einde van de tocht
 

Prive schip! Dit arrangement is inclusief een schip voor 

uw eigen gezelschap.
 

Prijs per persoon:

20  t/m  35  personen   g 79,90

36  t/m  50  personen   g 75,70

51  t/m  100  personen   g 71,50

101  t/m  120 personen   g 69,05

121  t/m  140 personen   g 67,25

141  t/m  200 personen   g 63,70

201  t/m  250 personen   g 62,50

Lekker smullen party (Party 6)

Een vijf uur durende zwerftocht

door de Biesbosch 

Boottocht - welkomstdrankje - onbeperkt 

drankjes - bittergarnituur koud en warm 

buffet - koffie met bonbon 

 

Ontvangst aan boord met een glas Spaanse cava of koffie met 

gebak (tevoren keus maken). Drankjes onbeperkt naar keuze (excl. 

buitenlands gedistilleerd). Tafelbittergarnituur van gemengde 

noten en zoute koekjes, blokjes kaas, stukjes worst en olijven.

Koud en Warm buffet:

Samenstelling koud gedeelte:

Carpaccio met kappertjes, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en rucola

Vitello Tonato, Kalfsfricandeau met tonijn crème en kappertjes

Hollandse Garnalen, met een zelfgemaakte Whiskycocktailsaus

Dun gesneden rosbief geserveerd op een aardappelsalade

Mozarella met tomaat en basilicum en pestodressing

Plateau van Italiaanse en Spaanse ham en Franse kaassoorten

Salade met tomaatjes, olijven, feta, pijnboompitten en dressing

Getrancheerde gerookte zalm met kappertjes en rode ui

Diverse broodsoorten met kruidenboter en roomboter

Samenstelling warm gedeelte:

Geurige rozemarijn aardappeltjes uit de oven

Tricolore pasta

Roergebakken scampi met verse basilicum in een romige saus

Hot Chicken in pittige kerrie saus met cashewnoten en ananas

Visstoofschotel van witvis, zalm en garnalen in een witte saus

Gehaktballetjes in een traditionele Italiaanse tomatensaus

Grootmoeders draadjesvlees met uitjes en champignons

Koffie met bonbon, tegen het einde van de tocht 

Prive schip! Dit arrangement is inclusief een schip voor 

uw eigen gezelschap.

Prijs per persoon:

20  t/m  35  personen  g 84,40

36  t/m  50  personen   g 80,20

51  t/m  100  personen   g 76,00

101 t/m  120 personen   g 73,55

121 t/m  140 personen   g 71,75

141 t/m  200 personen   g 68,20

201 t/m  250 personen   g 67,0018



Feestelijke all-in party’s

De-kok-z’n-trots party (Party 7)

Een vijf uur durende zwerftocht

door de Biesbosch 

Boottocht - welkomstdrankje - onbeperkt 

drankjes - bittergarnituur - koud en warm 

buffet - koffie met bonbon 

 

Ontvangst aan boord met een glas Spaanse cava of koffie 

met gebak (tevoren keus maken). Drankjes onbeperkt naar 

keuze (excl. buitenlands gedistilleerd). Tafelbittergarnituur van 

gemengde noten en zoute koekjes, blokjes kaas, stukjes worst 

en olijven.

 

Koud en Warm buffet:

Samenstelling koud gedeelte:

Gerookte zalm 

Hollandse haring met uitjes 

Plateau van gerookte vis, met oa. makreel, forelfilet,  

zalmvleugels en bijpassende saus 

Gebakken scampi’s gemarineerd in rode pesto 

Pastasalade rijkelijk gevuld met champignons en groenten

Achterham met asperges 

Plateau met diverse buitenlandse ham- en kaassoorten 

gegarneerd met pijnboompitten en zongedroogde tomaatjes 

Diverse gevulde wraps 

Salade van vers fruit 

Rundvleessalade 

Gemengde salade met garnituur 

Bijpassende sauzen en dressings 

Stokbrood, minibroodjes, kruidenboter en tapenade

Samenstelling warm gedeelte: 

Boeuff Bourguignon

Gevulde kipfiletjes met perzikstukjes in een romige kerriesaus 

Visstoofschotel met diverse soorten vis o.a. zalm, koolvis en 

scampi’s 

Groentestrudel

Rijst met een groentegarnituur, 

Gegratineerde aardappelen  

Koffie met bonbon, tegen het einde van de tocht
 

Prive schip! Dit arrangement is inclusief een schip voor 

uw eigen gezelschap.
 

Prijs per persoon:

20  t/m  35  personen  g 84,40

36  t/m  50  personen   g 80,20

51  t/m  100  personen  g 76,00

101 t/m  120 personen   g 73,55

121 t/m  140 personen   g 71,75

141 t/m  200 personen   g 68,20

201 t/m  250 personen  g 67,00
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Exclusieve feestelijke all-in party

Grand luxe party (party 8)

Vijf uur durende zwerftocht door de Biesbosch 

Boottocht - welkomstdrankje - hapjes - 

tafelbittergarnituur - drankjes - grand luxe 

koud en warm buffet - koffie met bonbon 
 

Ontvangst met een Spaanse cava. Drankjes onbeperkt naar 

keuze (exclusief buitenlands gedistilleerd) Tafelbittergarnituur 

en 3 maal rondgaan met verfijnde hapjes. Grand luxe koud 

en warm buffet. Koffie met bonbon, tegen het einde van de 

tocht.
 
 
Samenstelling koud gedeelte:

Visgerechtjes:

Huisgerookte zalm met een salade van gekookt ei, bieslook en

Hollandse garnaaltjes

Hollandse nieuwe, geserveerd met fijngesnipperde uitjes

Salade van groene sla, geroosterde paprika, zongedroogde 

tomaatjes en gerookte heilbot

Witlof geserveerd met notensla, appelcompote gorgonzola en

gerookte zalm 
 

Vleesgerechtjes:

Salade van waterkers, pecannoten, rucola, gedroogde ham en 

parmezaanse kaas

Dungesneden rosbief geserveerd op een ambachtelijke 

rundvleessalade

Carpaccio op traditionele wijze

Huisgemaakte Vitello Tonato

Samenstelling warm gedeelte:

Grootmoeders stoofschotel met verse champignons, 

zilveruitjes prei en wortel

Rosé gebraden runderlende met schuimige tomatenjus en een 

keur aan paddestoelen

Roergebakken knoflook scampi met verse basilicum, penne 

pasta en pikante rode pestosaus 
 

Bijgerechten:

Aardappelschotel met lookroom gegratineerd met kaas

Mix van verschillende soorten groentes met boterjus

Rijst met verse knapperige groentes 

Bruin en wit stokbrood Foccacia rozemarijn

Foccacia tomaat kruidenboter roomboter

Koffie met bonbon, tegen het einde van de tocht 
 

Prive schip! Dit arrangement is inclusief een schip voor 

uw eigen gezelschap. 
 

Prijs per persoon: 

35  t/m  50  personen  g 89,70

51  t/m  100  personen   g 85,50

101 t/m  120 personen   g 83,05

121 t/m  140 personen   g 81,25

141 t/m  200 personen   g 77,70

201 t/m  250 personen   g 76,50
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Feestavond

Onze partyschepen bieden u een unieke locatie 

voor uw bruiloft, personeelsfeest, familiefeest. 

De mogelijkheden wat betreft catering zijn eindeloos! 

Wat te denken van ontvangst heerlijk glaasje prosecco 

of champagne? Tijdens de avond kunnen wij u gasten 

verwennen met een walking diner, buffet of heeft u 

liever voor u samengestelde hapjes onze koks staan er 

helemaal voor open.

Een feestje zonder muziek is bijna ondenkbaar daarom 

zorgen we voor een gezellige DJ! Ook wat betreft overig 

entertainment hebben we altijd een originele oplossing. 

Zo entertainen we onze gasten vaak met: Cocktailshakers, 

blackjack tafels, goochelaars, themafeesten, ontvangst 

entertainment, verlichte dansvloer en overige speciale 

acts!

Een partyschip van de Zilvermeeuw staat garant voor een 

geslaagd feest voor u en uw gasten!

Voorbeeldprogramma (tijden zijn indicatief)

19.45 uur: ontvangst gasten met een frisse Spaanse Cava

20.00 uur: wanneer al uw gasten aan boord zijn worden de 

trossen losgegooid

21.00 uur: gedurende de avond serveren naast drankjes 

diverse heerlijk koude en warme hapjes. Een DJ/band 

verzorgd de muzikale omlijsting

01.00 uur: we meren weer aan en in een rustige sfeer wordt 

overgegaan tot ontschepen

Ons vaargebied is heel uitgebreid, het is dus ook mogelijk om 

van/naar Rotterdam te varen! Deze stad is bij uitstek vanaf het 

water en in het donker bijzonder.

(drankjes inclusief, exclusief buitenlands gedestilleerd)

Tarieven

20  t/m  35  personen   g 64,50

36  t/m  50  personen   g 60,30

51  t/m  100  personen   g 56,15

101 t/m  120 personen  g 53,70

121 t/m  140 personen   g 51,90

141 t/m  200 personen  g 48,35

201 t/m  300 personen  g 47,15

DJ (stelpost) :   g 500,00
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De Zilvermeeuw vloot

Zilvermeeuw 2 (Vlaggenschip)

Catharinaplaat

Zilvermeeuw 5

Zilvermeeuw 6

Zilvermeeuw 4

Zilvermeeuw 3
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Zilvermeeuw 2 is het vlaggenschip van ons bedrijf. De 

beide sfeervolle salons hebben elk een capaciteit van 

150 zitplaatsen. Iedere salon heeft zijn eigen toiletgroep. 

De benedensalon is voorzien van een invalidentoilet. De 

buitendekken bieden plaats aan ruim 200 passagiers. Het 

schip is uitgerust met een rolstoellift, twee luxe bars. 
 

Catharinaplaat is een schip met sfeer. Twee dekken 

met elk een ruimte voor 100 tot 125 passagiers. Elke salon 

heeft een eigen bar. Het tweede dek is uitgebreid met een 

promenadedek voor plm. 50 passagiers. Het totale buitendek 

biedt plaats aan 200 passagiers.

Wanneer aan boord een buffet wordt verzorgd wijzigt 

de saloncapaciteit, afhankelijk van uw wensen en het 

te verzorgen buffet.

Zilvermeeuw 5 is een mooi schip met twee salons welke 

een capaciteit hebben van 140 overdekte zitplaatsen. Het 

buitendek heeft een capaciteit van 150 zitplaatsen. 
 

Zilvermeeuw 6 is in 2011 aan onze vloot toegevoegd 

en is geheel rolstoel toegankelijk en voorzien van een 

invalidentoilet. Het interieur heeft een moderne maar warme 

uitstraling en biedt plaats aan 85 zitplaatsen in de salon en 

100 buitenplaatsen.  
 

Zilvermeeuw 4 is een elegant schip met 85 zitplaatsen in

de salons en 100 zitplaatsen op het buitendek. Dit schip is 

uitgerust met een klassiek interieur.  
 

Zilvermeeuw 3 is een klein bootje voor maximaal 24 

gasten, voorzien van alle gemakken zoals een gezellig 

salonnetje, buitendek, toilet en een barretje. 



Waar vertrekken wij?

Afvaartlocatie 
Drimmelen is een dorp in de gemeente Drimmelen en is de 

thuishaven van rondvaartbedrijf Zilvermeeuw.  

Drimmelen ligt aan rivier de Amer. Het dorp heeft aan 

de rivier een watersportcentrum en natuurlijk een grote 

jachthaven. Eén van de bezienswaardigheden in Drimmelen 

is het Biesbosch Bezoekerscentrum Drimmelen van 

Staatsbosbeheer. Hier is veel informatie beschikbaar over het 

leven in het Nationaal Park De Biesbosch.  

 

Hier kunt u gratis een bezoekje brengen. Naast de 

aanlegsteigers is een speeltuin waar de kinderen lekker 

kunnen spelen.

Routebeschrijving Drimmelen 
Vanaf Dordrecht richting Breda (A16), bij knooppunt Zonzeel 

A59 richting Waalwijk nemen, afrit Made nr. 32, bovenaan 

rechts richting Drimmelen-Biesbosch, weg volgen tot rotonde, 

daar richting Drimmelen-Biesbosch volgen, twee volgende 

rotondes rechtdoor.
 

Vanaf Gorinchem richting Breda (A27) afrit 

Raamsdonksveer/Geertruidenberg nr. 20 nemen, onderaan 

linksaf en weg volgen, op rotonde rechtsaf Geertruidenberg 

in, weg volgen richting Made, op rotonde rechtsaf richting 

Drimmelen-Biesbosch.
 

Vanaf Waalwijk (A59) richting Rotterdam volgen, afrit 

nr. 34 nemen. De bordjes Geertruidenberg volgen. Vanuit 

Geertruidenberg volgt u bordjes Drimmelen. 

Vanaf Breda richting Dordrecht (A16) volgen, bij knooppunt 

Zonzeel A59 Waalwijk/Den Bosch volgen en bij afrit Made 

nr. 32 eraf, bovenaan rechts richting Drimmelen-Biesbosch, 

weg volgen tot rotonde richting Drimmelen-Biesbosch, twee 

volgende rotondes rechtdoor. 
 

Afvaartplaats en kantooradres 

Biesboschweg 2 

4924 BB Drimmelen 

Bij navigatiesysteem postcode invoeren!
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