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De steigers van de Zilvermeeuw: 

de beste plaats om uw dag in 

de Biesbosch te beginnen! 

Kijk ook eens op www.zilvermeeuw.nl
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Programma 2020



Het Nationaal Park De Biesbosch is een uitzonderlijk natuurgebied

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

zijn unieke landschap, brede en smalle kreken, spaarbekkens  

voor de drinkwatervoorziening en natuurlijk de bevers.  

De Biesbosch is altijd in beweging. De laatste jaren worden er 

veel polders teruggegeven aan de natuur. Dit doet men in het 

kader van natuurontwikkeling en het project ‘Ruimte voor de 

rivier’. Vanaf onze schepen is het goed te zien hoe deze polders 

weer (gedeeltelijk) onder water staan.

De eeuwenoude getijdendelta heeft door de aanleg van de 

Deltawerken z’n grote getijdenwerking verloren. Toch bedraagt 

het getijdenverschil nog steeds zo’n 40 centimeter. De Biesbosch 

behoort tot de grootste waardevolle natuurgebieden van ons land 

en mag zich dan ook Nationaal Park noemen. Sinds 2002 heeft 

de Biesbosch er een “nieuw” stuk natuur bij gekregen, namelijk 

de Aakvlaai. Tot voor kort was dit een polder met agrarische 

bestemming. Nu heeft het drie andere bestemmingen gekregen, 

te weten: recreatie, natuur en ruimte voor de rivier. Het is een 

verrassend paradijs geworden voor elke natuurliefhebber. 

Nationaal Park De Biesbosch: een uitzonderlijk natuurgebied!

Vaarroutes:
n Twee uur durende rondvaart vanaf Drimmelen



Zilvermeeuw uitvalsbasis voor
tochten in en om De Biesbosch

Twee uur durende 
Biesbosch rondvaart

Wie zijn wij? 

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw verzorgt al meer dan 60 jaar

rondvaarten door Nationaal Park De Biesbosch, één van de

mooiste natuurgebieden van ons land. U kunt aan de hand

van deze folder een gezellige dag in- en rondom de Biesbosch

organiseren. Van de bekende twee uur durende Biesboschtocht

tot en met een compleet verzorgde dagtocht. Het is onder andere

mogelijk een dagtocht te maken met bezoek aan het Biesbosch

Museum in Werkendam, met stadswandeling in Dordrecht of een 

vaartocht door het Rotterdams havengebied. Ook dit jaar varen 

we weer de populaire route naar de Tweede Maasvlakte en de 

Marktocht. Zie voor actuele datums onze website. 

 

Voor gezelschappen  

De Zilvermeeuw is meer dan een rondvaartbedrijf. Ook bedrijven, 

families en verenigingen weten de weg naar de eigentijdse 

vloot te vinden. Voor presentaties op een unieke locatie, een 

oergezellige borrel of een verrassend feest is de Zilvermeeuw 

‘The Boat to Be’. Mocht u interesse hebben, vraag dan gerust 

naar onze uitgebreide brochure.

Alle vervoer vindt plaats op de CBRB/VNPR personen-

vervoerscondities voor de binnenvaart, gedeponeerd bij 

de Arrondissementsbank te Rotterdam.

De Biesbosch is één van de belangrijkste zoetwatergetijde-

gebieden van Europa. De Brabantse Biesbosch ligt tussen de 

Nieuwe Merwede, de Amer en het Land van Heusden en Altena 

en is eigendom van Staatsbosbeheer. Het park bestaat uit natte 

gebieden boordevol planten, dieren, polders, spaarbekkens en 

natuurlijk smalle kreken. 

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 

panoramadek. Dit biedt de mogelijkheid om tot kilometers ver 

over de polderdijken te kijken. 

Gedurende de twee uur durende tocht vanuit Drimmelen wordt 

het gehele gebied doorkruist. 

Tijdens de vaart kunt u een drankje nemen vanaf de bar en 

de schipper zal u het één en ander vertellen over hetgeen u 

onderweg te zien krijgt.



Vertrektijden twee uur durende
rondvaart 2020 Drimmelen

Extra afvaarttijden: 

Voorseizoen  

1 maart t/m 31 maart Zondagen - 12.00 uur

6 april t/m 28 juni  Zaterdagen en zondagen - 12.30 en 15.00 uur 

Hoogseizoen

1 juli t/m 1 september Dagelijks - 12.30 en 15.00 uur 

* Beperkte beschikbaarheid 11  t/m 16 augustus 

Naseizoen

1 september t/m 25 oktober  Zaterdagen en zondagen  

 - 12.30 en 15.00 uur

26 oktober t/m 8 november Zondagen - 14.00 uur  

 

Feestdagen

Eerste en Tweede Paasdag 12.30 en 15.00 uur 

Hemelvaart, Pinksteren 12.30 en 15.00 uur

Prijs: Volwassenen   g 12,50 p.p. 

 Kinderen 3 t/m 11 jaar  g 8,50 p.p. 

 Kinderen onder 3 jaar   gratis

 Groepen vanaf 30 personen   g 11,50 p.p. 

Naast de hierboven opgenomen data zijn er in het voor- en 

naseizoen bijna dagelijks afvaarten. Voor informatie houd 

de online zilvermeeuw.nl/vaaragenda in de gaten.

Let op! Staat uw voorkeursdatum niet tussen het overzicht 

hierboven? Neem contact met ons op!

Avondcruise met dinerbuffet 

Nationaal Park De Biesbosch

Programma (duur: 3 uur) Vanaf 18.30 uur verwacht de 

kapitein u aan boord, onze gastvrije bediening serveert een 

drankje. Als om 19.00 uur iedereen aanwezig is worden de 

trossen losgegooid.

Daarna nodigt onze kok u uit bij zijn buffet waaraan alle smaken 

en wensen is gedacht. Tot slot, als het zonnetje onder gaat: het 

dessert, kiezen hoeft niet, probeer het allemaal!

 

Om 22.00 uur meren we weer aan in Drimmelen. Bestel gerust 

een kopje koffie voordat u van boord af gaat. 

 

Let op: Drankjes gedurende de tocht zijn niet inbegrepen. 

U kunt een drankarrangement nemen inclusief feestelijk 

welkomstdrankje (voor het hele gezelschap). Graag bij 

reservering doorgeven indien u hier gebruik van wilt maken.

Data zaterdag: 13 juni, 27 juni, 11 juli, 25 juli, 1 augustus, 22 

augustus, 29 augustus en 12 september 

volwassenen    g 46,50 p.p. 

kinderen 3 t/m 11 jaar  g 26,00 p.p. 

drankarrangement   g 18,00 p.p. 



Vanaf Drimmelen: Ontdek hoe indrukwekkend het Rotterdams 

havengebied is vanaf het water. Om 9.15 uur bent u van harte 

welkom aan boord van de Zilvermeeuw in Drimmelen, voor 

een vaartocht naar Rotterdam. Om 9.30 uur worden de trossen 

losgegooid en begint de reis over het water, terwijl u geniet van 

koffie met appeltaart. De tocht voert u dwars door De Biesbosch 

richting Rotterdam via de Merwede, Noord en Nieuwe Maas. Om 

ongeveer 12.30 uur wordt een uitgebreide lunch in buffetvorm 

geserveerd, en ’s middags krijgt u een klein snackje.

Na een afwisselende terugvaart bent u om ongeveer 18.00 uur 

terug in onze thuishaven Drimmelen.

 

Samenstelling lunch:

Soep, vijf broodsoorten, krentenbrood, cake, kruidkoek, vier 

soorten vleesbeleg, vier soorten kaas, paté, warme snack, 

huzarensalade, eiersalade, kip/kerriesalade en zoet beleg. Tijdens 

de lunch koffie, thee en melk onbeperkt.  

 

Afvaarttijd:      9.30 uur

Data:         11 juli, 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 augustus,

           22 augustus en 29 augustus 

Prijs:         Volwassenen         g 46,00 p.p.

 Kinderen        3 t/m 11 jaar        g 30,00 p.p. 

Let op:        Alleen op basis van reservering

Tip!   Gedurende het jaar wordt dit lijstje aangevuld

Rotterdam vanaf het water. 
Ontdek deze wereldhaven!

Rondvaart met 
stadswandeling in Dordrecht

Vanaf Drimmelen: De boot vertrekt om 09:30 uur, waarna u 

wordt ontvangen met koffie met gebak. De vaartocht brengt u 

dwars door de Biesbosch. Rond 12.00 uur wordt de scheepslunch 

geserveerd. Om 13.00 uur arriveren we in Dordrecht waar gidsen 

u op staan te wachten voor een rondleiding door Dordrecht. 

Dordrecht mag zich met recht de oudste stad van Holland noemen. 

De duizend monumenten bepalen nog steeds het gezicht van de 

middeleeuwse stad. Verschillende bezienswaardigheden zoals het 

Hof, de Grote Kerk en de Groothoofdspoort komt u tegen tijdens de 

1,5 uur durende wandeling (plm 4 kilometer). Om 14.30 uur wordt 

de tocht weer vervolgd, na ongeveer 2 uur varen meren we om 

16.30 uur weer aan in Drimmelen.

Samenstelling lunch:

Soep, vijf broodsoorten, krentenbrood, cake, kruidkoek, vier 

soorten vleesbeleg, vier soorten kaas, paté, warme snack, 

huzarensalade, eiersalade, kip/kerriesalade en zoet beleg. 

Tijdens de lunch koffie, thee en melk onbeperkt. 

 

Afvaarttijd: 9.30 uur

Data: 11 juni, 15 juli, 29 juli, en 18 augustus 

Prijs: Volwassenen g 44,00 p.p.

 Kinderen 3 t/m 11 jaar g 28,50 p.p.

Let op: Alleen op basis van reservering



Rotterdam by Night!  
Geniet van de prachtige skyline

Vanaf Lage Zwaluwe: Tijden afhankelijk van datum. U wordt 

verwelkomd met koffie met appelgebak. Vervolgens gaan de 

trossen los en zetten we, terwijl het zonnetje onder gaat, koers 

richting Rotterdam. We varen dwars door het centrum en de 

havens van Rotterdam, natuurlijk ook onder de Erasmusbrug. 

Tijdens de eerste helft van de tocht verzorgen we een 

tafelbittergarnituur. Uiteraard  kunt u drankjes bestellen (drankjes 

niet inbegrepen).

Rond 18.00 uur nodigen onze koks u uit voor een heerlijk 

uitgebreid koud-warm buffet met aansluitend een dessertbuffet. 

Zes uur na vertrek meren we weer aan in Lage Zwaluwe.

 

Afvaarttijd: 14.30 uur of 15.00 uur (afhankelijk van datum)

Data: zaterdagen; 18 januari, 1 februari, 15 februari, 

 29 februari, 7 november en 21 november 

Prijs: Volwassenen g 63,50 p.p.

 Kinderen 3 t/m 11 jaar g 31,00 p.p.

Let op: Alleen op basis van reservering

Vanaf Drimmelen: Om 10.15 uur verwacht de kapitein u op 

zijn schip, zodat om 10.30 uur de trossen losgegooid kunnen 

worden. Onze gastvrije bediening trakteert u op koffie met 

appeltaart. De vaartocht brengt u dwars door Nationaal Park De 

Biesbosch. Na een stuk gevaren te hebben wordt er een heerlijke 

scheepslunch verzorgd. Om ongeveer 13.00 uur, arriveren we 

bij het Biesbosch Museum in Werkendam. Dit museum ligt 

midden in de prachtige natuur. In het Biesbosch Museum krijgt 

u een indruk van het verleden, het heden en de toekomst van 

De Biesbosch. Er wordt hier ook een film over De Biesbosch 

gedraaid. Naast een bezoek aan het museum kunt u er ook 

heerlijk wandelen. Omstreeks 14.00 uur zullen we weer richting 

Drimmelen varen. Rond 16.00 zijn we dan weer afgemeerd in 

onze thuishaven en kunt u terugkijken op een hele leuk dag!

Samenstelling lunch:

Soep, vijf broodsoorten, krentenbrood, cake, kruidkoek, vier 

soorten vleesbeleg, vier soorten kaas, paté, warme snack, 

huzarensalade, eiersalade, kip/kerriesalade en zoet beleg. 

Tijdens de lunch koffie, thee en melk onbeperkt. 

 

Afvaarttijd: 10.30 uur

Data: zaterdagen; 18 april, 14 juli, 22 juli, 28 juli 

 en 5 augustus

Prijs: Volwassenen g 45,50 p.p.

 Kinderen 3 t/m 11 jaar g 30,50 p.p.

Let op: Alleen op basis van reservering

Boottocht met bezoek aan het  
Biesbosch Museum



High tea cruise 

Vanaf Drimmelen: Om 11.15 uur heet de kapitein u welkom 

aan boord van het schip. We vertrekken om 11.30 uur vanaf 

Drimmelen richting Nationaal Park De Biesbosch. We maken 

een 2 uur durende rondvaart. Aan boord zal er een heerlijke 

uitgebreide brunch worden verzorgd. Omstreeks 13.30 uur zullen 

we weer aanmeren in Drimmelen. 

 

Samenstelling brunch:

Groentesoep, verschillende broodsoorten, gesorteerde broodjes, 

koffiebroodjes, fijne vleeswaren, kaas, IJslandse garnalen, 

gerookte makreel, gerookte zalm, carpaccio, mozzarella/tomaat 

met pestodressing,  kipkerrie-, eier- rundvleessalade, diverse 

zoetwaren, vers fruit. 

 

Warm: 

Gehaktballetjes in jus, kipsaté in pindasaus, roerei met  

spek *, kroketten *.

Koffie, thee, melk, appelsap en jus d’orange onbeperkt.

* Samenstelling kan afhankelijk van schip worden aangepast

 

Afvaarttijd: 11.30 uur

Data:  12 en 13 april (pasen), 10 mei, 31 mei, 1 juni 

(Pinksteren), 21 juni (Vaderdag), 5 juli, 19 juli, 

 9 augustus, 23 augustus, 6 en 20 september

Prijs: Volwassenen  g 34,50 p.p.

 Kinderen 3 t/m 11 jaar g 21,00 p.p. 

Let op: Alleen op basis van reservering 

Andere datum in gedachten? Vanaf 10 personen kunnen we in 

overleg een nieuwe datum voor u inplannen.

Heerlijke brunchtocht  
vanaf Drimmelen

Vanaf Drimmelen: Samen met uw vriendinnen, vrienden of 

familie lekker genieten van een kopje thee met allerlei zoete 

en hartige lekkernijen. Dat is mogelijk tijdens onze twee uur 

durende high tea rondvaart door Nationaal Park De Biesbosch. 

We vertrekken om 14.30 uur vanuit Drimmelen, waar we om 

ongeveer 16.30 uur weer aan zullen meren.

Samenstelling High Tea: 

Zoete lekkernijen: petit fours, dessertgebak, taarten, soesjes, 

bonbons, boterkoek, cake, muffins, koekjes en kindersnoep. 

Hartigheden: sandwiches met o.a. zalm, kip met roomkaas en 

kip/kerriesalade, Ardennerham met tapenade en garnering, 

gevulde wraps, quiches, bladerdeeghapjes en worstenbroodjes. 

Koffie en thee onbeperkt.

Afvaarttijd: 14.30 uur

Data: 12 en 13 april (pasen), 10 mei, 31 mei, 

 1 juni (Pinksteren), 21 juni (Vaderdag), 5 juli, 

 19 juli, 9 augustus, 23 augustus, 6 en 20 september

Prijs: Volwassenen   g 34,50 p.p.

 Kinderen 3 t/m 11 jaar g 21,00 p.p. 

Let op: Alleen op basis van reservering



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 de 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.

Zwerftocht:
Varen & wandelen

Let op! Deze tocht vindt plaats vanaf het

bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. 

Deze twee en een half uur durende tocht is een prachtige eerste 

kennismaking met de Biesbosch. Na een korte inleiding door een 

gids van Staatsbosbeheer stapt u aan boord van één van de open 

rondvaartboten en start uw vaartocht naar de Hofmansplaat. 

Daar brengt u een bezoek aan de Eendenkooi en loopt vandaar 

naar het Bruggetje van Sint Jan, een markant punt in de 

Biesbosch. Daar ligt de boot te wachten om u mee te nemen 

voor een korte zwerftocht (plm 1 uur). Lengte van de wandeling 

plm. 2 km. Ivm het vaarschema moet iedereen deelnemen aan 

de wandeling.

 

Afvaarttijd: 14.00 uur

Data: elke zaterdag en zondag van half maart tot

 eind oktober. Juli en augustus dagelijks 

 (m.u.v. 6 juni en 3 juli)

Prijs: g 13,00 p.p.

Let op:  Vertrekt van Biesbosch centrum Drimmelen, 

Biesboschweg 4 

loop route
auto route

Afvaartplaats + kantooradres 

Biesboschweg 2  

4924 BB Drimmelen 

Bij navigatiesysteem postcode invoeren


